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Nr 141. Delårsbokslut och helårs-
prognos 2013 för Uppsala kommun 
KSN-2013-0776 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att godkänna delårsbokslutet och fastställa re-
sultat- och balansräkning per 30 april 2013 enligt 
ärendets bilaga 1. 
 
Anmäls att kommunstyrelsen för egen del beslutat 
 
att anmäla helårsprognos för 2013 upprättad per 30 
april till kommunfullmäktige, 
 
att uppmana samtliga nämnder som prognostiserar 
underskott att vidta åtgärder för att uppnå ekonomi 
i balans redan 2013, 
 
att särskilt uppdra åt utbildnings- och arbetsmark-
nadsnämnden, nämnden för hälsa och omsorg, 
plan- och byggnadsnämnden samt gatu- och sam-
hällsmiljönämnden att snarast genomföra åtgärder 
för att anpassa verksamheterna till av kommun-
fullmäktige angivna ramar, 
 
att särskilt uppdra åt styrelsen för vård och 
bildning att snarast genomföra nödvändigt om-
ställningsarbete för att säkerställa konkurrens-
kraften, samt,  
 
att de nämnder som enligt ovan fått särskilda upp-
drag senast den 30 augusti 2013 skriftligt åter-
rapporterar planerade och vidtagna åtgärder till 
kommunstyrelsen. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V) reserverar sig i form av särskilt yttrande enligt 
bilaga A. 
 
Uppsala den 19 juni 2013 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 

 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, 
Christopher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), 
Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Bengt 
Westman, Irene Zetterberg (båda S), Rickard 
Malmström (MP) och Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
 
Periodens redovisade resultat är 955 (86) miljoner 
kronor för Uppsala kommun. Värden inom paran-
tes avser föregående års redovisade resultat för 
motsvarande period. Underlag för delårsbokslut 
och årsprognos redovisas inklusive sammanfat-
tande kommentarer i ärendets bilaga 1. 
 
Helårsresultatet för Uppsala kommun prognos-
tiseras till 845 (20) miljoner kronor. Den huvud-
sakliga orsaken till det positiva resultatet är försälj-
ningen av verksamhetsfastigheter till tre helägda 
dotterbolag i Uppsala kommunkoncern. Om 
jämförelsestörande poster beaktas uppskattas 
resultatet till -141 (-152) miljoner kronor. Detta 
underskott är en effekt av svaga resultat i såväl 
produktionsstyrelsen för vård och bildning som i 
flera uppdragsnämnder. 
 
Merparten av de uppdrag kommunfullmäktige läm-
nat till nämnderna förväntas bli genomförda under 
året. 
 
Föredragning 
 
Delårsbokslut för Uppsala kommun per 30 april 
2013 framgår av ärendets bilaga 1. Kommunen 
förutses redovisa ett positivt helårsresultat, på-
verkat av omfattande reavinster efter bolagisering 
av verksamhetsfastigheter. 
 
Den underliggande resultatprognosen från 
verksamheten efter jämförelsestörande poster 
indikerar emellertid ett underskott om -141 (-152) 
miljoner kronor. Underskottet blottar problem med 
kostnadsökningar utanför beslutade ramar i ett 
antal uppdragsnämnder samt ett svagt resultat och 



 

omställningsbehov i styrelsen för vård och bild-
ning. Problemet med ökande nettokostnader har 
funnits över flera år och åtgärder är nödvändiga för 
ekonomi i balans. Med nuvarande utveckling 
förutses att kommunfullmäktige i enlighet med 
kommunallagen tvingas fatta beslut åtgärder för 
återställande av eget kapital eftersom resultatet i 
balanskravsutredningen blir negativt.  
 
Inom vissa nämnder har åtgärder redan påbörjats. 
Kommunstyrelsen bör understryka behovet att 
dessa snarast genomförs så att nödvändiga bespa-
ringar realiseras. 
 
Respektive nämnds kommentarer till bokslut och 
årsprognos (nämndanalysen) finns i akten samt hos 
kommunstyrelsens sekreterare. 
 
Bilaga A 
 
S-, MP-, V-reservation i form av särskilt yttrande 
 
Uppsala kommuns ekonomi missköts av de 
borgerliga partierna. Socialdemokraterna, Miljö-
partiet och Vänsterpartiet riktar hård kritik mot den 
styrande majoriteten med anledning av kom-
munens delårsprognos, som visar på ett stort 
underskott. 
 
Nu pekar prognoserna på stora underskott 2013, 
vilket i sin tur för med sig ännu större underskott 
2014, om inte kommunens ledning får kontroll på 
kostnaderna och ser över sina intäkter. 
 
Den bristande kontrollen av ekonomin hotar väl-
färden. Det Uppsala behöver är en ekonomi i 
balans för att möjliggöra satsningar på jobb och 
utbildning. Det kräver större engagemang från 
majoriteten och finanskommunalrådet Fredrik 
Ahlstedt (M). 
 
I budgetdebatten på kommunfullmäktige i juni 
pekade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet på flera möjliga intäktsmöjligheter 
som kan stärka kommunens ekonomi. Då avfär-
dade den borgerliga alliansen förslagen. Med den 
ekonomiska kris Uppsala kommun nu är mitt inne i 
behöver majoriteten visa en större lyhördet för att 
kunna göra rätt framtidssatsningar på utbildning, 
jobb och för klimat. 
 
 
 

"Det går bra för Uppsala", hävdar finans-
kommunalrådet (M) och fortsätter styra mot stupet. 
Utan styrning av hur kommunen ska få en ekonomi 
i balans riskerar vi att få besparingar på de mest 
utsatta, personer med funktionsnedsättning och 
skoleleverna bland annat. Välfärden hotas med 
majoritetens politik. 
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Uppföljning per april 2013 
Periodbokslut och helårsprognos 



  

 
 

 

 

Sammanfattning 

Kommunens redovisade resultat för perioden januari till april 2013 uppgår till 955 (86) 
mnkr. Av periodresultatet utgör 1 060 (0) mnkr realisationsvinster, huvudsakligen från bo-
lagiseringen av kommunens verksamhetsfastigheter. Periodresultatet exklusive reavinster 
uppgår till -105 (86) mnkr. Helårsprognosen indikerar ett redovisat överskott om 845 (20) 
mnkr. Årets prognostiserade resultat med hänsyn till jämförelsestörande poster förväntas bli 
omkring -141 (-152) mnkr. 

Skatter och kommunalekonomisk utjämning är på en marginellt högre nivå än planerat. 
Den bekymmersamma prognosen för 2012 är istället en samverkande effekt av höga kost-
nader hos uppdragsnämnder och Styrelsen för vård och bildning. Bland underskotten märks 
särskilt Styrelsen för vård och bildning med -151 mnkr, utbildnings och arbetsmarknads-
nämnden med -34 mnkr, nämnden för hälsa och omsorg med -30 mnkr, gatu- och sam-
hällsbyggnadsnämnden med -12,6 mnkr, fastighetsägarnämnden med -8,7 mnkr samt plan 
och byggnadsnämnden med -8,5 mnkr. Till detta läggs engångskostnader för sänkt diskon-
teringsränta för beräkning av pensionsskuld om motsvarande -63 mnkr och obudgeterade 
kostnader för vinterväghållning om 34 mnkr. 

Nämndernas samlade negativa resultat innebär att nettokostnaderna överskrider budget med 
drygt 350 mnkr, vilket motsvarar 3,9 procent. Jämfört med 2012 års utfall indikerar pro-
gnosen en nettokostnadsökning med 5,3 procent. Sedan 2008 har nettokostnaderna i ge-
nomsnitt ökat med 4,8 procent vilket ska jämföras med budgeterade 4,3 procent. Att netto-
kostnaderna är höga kan även illustreras med statiskt från SKL. Den visar att Uppsalas 
samlade kostnader för gymnasieskola, äldreomsorg och barn och ungdomsvård är betydligt 
högre än vad som kan förväntas utifrån kommunens strukturella förutsättningar. Även inom 
förskola och vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning har Uppsalas netto-
kostandsökningar varit relativt sett höga under en längre period.  

Årets nettokostnadsökning om 5,3 procent innebär att utrymmet för kostnadsökning i IVE 
2014 i princip redan är förbrukat. Den möjliga kostnadsökningen 2014 jämfört med budget 
är endast 0,9 procent. För att uppnå ekonomi i balans måste nettokostnaderna därför minska 
genom prioritering och omställning av verksamhet. 

Sammanfattningsvis innebär prognosen att kommunfullmäktiges målsättning om ett resultat 
på 1,9 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning inte kommer att uppnås. En 
rimlig förväntan är att resultatet förbättras något i förhållande till prognosen. Om inte resul-
tatet förbättras väsentligt kommer kommunfullmäktige enligt kommunallagen sannolikt be-
höva fatta beslut om en plan för återställande av eget kapital under perioden 2014-2016.  

 

_____________________ 
Värden inom parantes avser föregående års redovisade resultat för motsvarande period. 

 



  

Resultatmålet uppnås inte 

Alla belopp i miljoner kronor
Utfall 
2011

Utfall 
2012

Prognos 
2013

Redovisat resultat 92 20 845
Andel av skatt och keu 1,0% 0,2% 9,2%

Netto reavinst/-förlust vid bolagisering -1 012
Netto reavinst/-förlust övrigt -16 -13 -3
Mark och exploatering, nettoresultat -12 -68 -39
Återbetald arbetsmarknadsförsäkring (AFA) -17 -135
Justering diskonteringsränta pension (RIPS) 51 63
Aktieägartillskott GUC AB 14
Medfinansiering av Citybanan 30 5

Resultat korrigerat för extraordinära och 
jämförelsestörande poster 99 -152 -141  
Delårsbokslutets prognostiserade helårsresultat upp-
går till -141 (-152) mnkr exklusive reavinster. Årets 
redovisade resultat förutses bli omkring 845 (20) 
mnkr. Det stora positiva resultatet är en effekt av 
reavinster vid försäljning av verksamhetsfastigheter i 
samband med bolagiseringen. 

På intäktssidan följer utfallet budget väl, en positiv 
avvikelse om 7-8 miljoner kronor (knappt en pro-
mille) förutses för de totala intäkterna från skatt och 
kommunalekonomisk utjämning som uppgår till 9 
172 miljoner kronor.  

Det underskott som prognosen visar har sitt ursprung 
i kostnadsökningar. Uppdragsnämnderna förbrukar 
mer resurser än de tilldelats i budget samtidigt som 
produktionsstyrelsen för vård och bildning (inklusive 
verksamheten från den tidigare nämnden för självsty-
rande kommunala skolor) har för hög kapacitet, olön-
samma avtal och stora omställningskostnader. 

Att kostnaderna inom kommunens nämnder ökar 
snabbare än verksamhetens intäkter och vad som 
anvisats av kommunfullmäktige är en tendens som 
varit synlig i många år. Sedan 2008 har nettokostna-
derna årligen ökat med i genomsnitt 4,8 procent att 
jämföra med budgeterade 4,3 procent. Ökningarna av 
kostnader har alltså möjliggjorts av en stark och posi-
tiv utveckling av skatteintäkterna, ett statligt kon-
junkturstöd samt återkommande obudgeterade intäk-
ter. I den senare gruppen kan särskilt reavinster om 
293 mnkr, återbetalda försäkringspremier om 235 
mnkr och ett resultat från den egna produktionen om 
48 mnkr nämnas. Sedan 2008 har skatteintäkter utö-
ver budget och engångsintäkter uppgått till omkring 
1 250 mnkr vilket motsvarar en årlig genomsnittlig 
finansiering över plan med 250 mnkr.  

Nuvarande nettokostnadsutveckling är inte hållbar 
eftersom den överstiger skatteintäkternas utveckling. 
En anpassning av samtliga nämnder till beslutad IVE 
nödvändig för ekonomi i balans. De engångsintäkter 
som förekommit under de senaste åren kan inte för-
väntas rädda resultatet framöver. För 2014 finns ett 

rykte om ytterligare återbetalningar från AFA-
försäkring som inte vägts in i prognosen. Däremot 
har ett positivt resultat från mark och exploaterings-
verksamheten tagits upp i prognosen med 39 mnkr. 
Vid sidan av detta saknas indikationer om ytterligare 
intäkter. Mot denna bakgrund och kännedom om 
förväntade förändringar i volym med hänsyn till de-
mografisk utveckling är slutsatsen att omedelbar 
prioritering i kommunens verksamhet är nödvändig. 

Om prognosen uppfylls kommer kommunfullmäktige 
enligt kommunallagen tvingas redovisa en plan för 
återställande av eget kapital inom en treårsperiod. 
Vissa av kostnaderna kan undantas från återställan-
dekravet genom åberopande av synnerliga skäl, ex-
empelvis bör detta kunna gälla de 63 mnkr som är en 
effekt av sänkt diskonteringsränta.  
Signifikanta underskott 
Inom ramen för helårsprognosen ryms flera signifi-
kanta avvikelser för enskilda nämnder och styrelser. 
Avvikelser med störst påverkan på totalresultatet 
framgår av tabell och kommentarer nedan.  

Alla belopp i miljoner kronor
Utfall 
2012

KF bdg 
2013

Prognos 
2013

Kommunstyrelsen och valnämnden 80,4 0 51,7
därav reavinster 64,8 0 43,1

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -80,8 0 -34,0
Nämnden för hälsa och omsorg -14,8 0 -30,0
Gatu- och samhällsmiljönämnden 15,5 0 -12,6
Fastighetsägarnämnden 3,4 0 1 003,1

därav reavinster 14,8 0 1 011,9
Plan och byggnadsnämnden -6,3 0 -8,5
Övriga uppdragsnämnder -7,8 0 -7,4

Totalt KS och uppdragsnämnder -10,5 0 962,3

Styrelsen för vård och bildning -103,1 0 -151,1
Styrelsen för teknik och service 33,4 0 7,9
Prod.nämnden för självst. kommunala skolor -18,6 0 0,0
Totalt produktion -88,3 0 -143,2

Resultat uppdrags- och produktionsverks. -98,8 0 819,1

Finansförvaltningen 118,9 174 25,7
därav diskonteringsränta pension (RIPS) - 0 -63,0
därav tillhandahållaprocessen - 0 -15,5
därav vinterväghållning -38,0 0 -34,0

Redovisat resultat 20,1 174 844,8

Jämförelsestörande poster
Netto reavinst/-förlust vid bolagisering 0,0 0 -1 011,9
Netto reavinst/-förlust övrigt -13,5 0 -2,8
Mark och exploatering, nettoresultat -68,0 0 -39,0
Återbetald arbetsmarknadsförsäkring (AFA) -135,0 0 0,0
Justering diskonteringsränta pension (RIPS) 0,0 0 63,0
Aktieägartillskott GUC AB 13,8 0 0,0
Medfinansiering av Citybanan 30,2 0 5,0

Resultat efter jämförelsestörande poster -152,5 174 -140,9  
Styrelsen för vård och bildning rapporterar en helårs-
prognos om -151 (103) mnkr. Prognosen utgår från 
ett worst case scenario som sannolikt inte uppfylls. 
Den enligt nämnden möjliga förbättringen är emeller-
tid inte större än 43 mnkr, motsvarande ett resultat 



  

omkring -108 mnkr. En starkt bidragande orsak till 
resultatet är överkapacitet kombinerat med avtal där 
ersättningar inte räknats upp i takt med de prisföränd-
ringar verksamheten utsätts för. Den pedagogiska 
verksamhetens underskott utmärker sig särskilt, med 
en helårsprognos om -107 mnkr. I styrelsens resultat-
prognos ingår fullmäktiges avkastnings- och effekti-
vitetskrav om 2,6 procent av omsättningen, eller om-
kring 125-130 mnkr. Detta krav bedömdes rimligt då 
budget antogs, bland annat mot bakgrund av att per-
sonalomkostnaderna sänktes med 3,63 procent (be-
räknas för vård och bildning motsvara omkring 120 
mnkr på årsbasis). Sänkningen är en konsekvens av 
en förändrad finansieringsmodell för kommunens 
historiska pensionsskuld.  

Nämnden för utbildning och arbetsmarknad progno-
stiserar ett fortsatt underskott för ekonomiskt bistånd 
omkring -55 (81) mnkr. En del av detta är strukturellt 
betingad genom underskattad budget medan under-
skottet i övrigt beror på höga handläggningskostnader 
och höga kostnader för hantering av bostadssociala 
frågor. I Uppsala kommun råder sedan lång tid bo-
stadsbrist samtidigt som andelen personer med bi-
stånd till boende är bland de högsta i landet. Det ger 
höga kostnader för kommunen eftersom behov ofta 
måste tillgodoses med dyra lösningar. Nämnden har 
emellertid påbörjat åtgärder för att åtgärda handlägg-
ningskostnaderna avseende ekonomsikt bistånd. Ge-
nom besparingar i nämndens övriga verksamheter 
reduceras det totala förväntade underskottet från -55 
mnkr till omkring -30 mnkr. 

Nämnden för hälsa och omsorg prognostiserar ett 
helårsresultat om -30 (-14,8) mnkr. Orsaken är främst 
att lagstadgade insatser enligt LSS och LASS samt 
SOL och HSL genererar högre kostnader än förvän-
tat. En anledning är volymtillväxt i gruppen vuxna 
med behov av stöd, men framförallt är orsaken att 
kostnaderna på individnivå ökar, bland till följd av 
Eget val. 

Plan och byggnadsnämnden prognostiserar ett resul-
tat om -8,5 (-6,3) mnkr. En bidragande orsak till un-
derskottet är förhållandevis låga bygglovstaxor. En 
anpassning av taxorna till SKL:s rekommenderade 
nivåer skulle innebära ekonomi i balans för nämnden. 

Fastighetsägarnämnden redovisar justerat för de rea-
vinster som uppstår som en effekt av bolagisering av 
verksamhetsfastigheter en helårsprognos om -8,7 
(3,4) mnkr. Det negativa resultatet förklaras av på-
gående projekt och investeringar som inte kunnat 
överföras till fastighetsbolagen och därför tagits som 
kostnader i nämnden i samband med att den upphör. 

Gatu- och samhällsmiljönämnden förutser ett helårs-
resultat om -12,6 (15,5) mnkr. Bakgrunden är en 
snörik och besvärlig vinter med höga kostnader för 
vinterväghållning. Detta underskott bärs dock till 
största del av finansförvaltningen som bidrar med 90 
procent av ej budgeterade kostnader. Vidare är pro-
gnosen för färdtjänst -7,9 mnkr, att jämföra med 
större överskott tidigare år. Anledningen är ett ökat 
resande med specialfordon och att fler resor görs utan 
att fordonet delas mellan resenärer. 

Finansförvaltningen, det vill säga verksamheter och 
åtaganden som inte faller under en dedikerad nämnd, 
förutser ett överskott om 26 (119) mnkr. Detta är 
sämre än budgeterade 174 mnkr. Orsaken till den 
sämre prognosen är huvudsakligen sänkningen av 
diskonteringsräntan för pensionsskulden som ger en 
resultateffekt om -63 (0) mnkr, underskottstäckning-
en för vinterväghållning om 34 (38) mnkr och kost-
nader för kompensation till internhyressystemet om 
15,5 (0) mnkr.  

Pensionsutbetalningarna på pensioner intjänade före 
1998 är ett åtagande inom finansförvaltningen som 
ökar för att nå sin kulmen 2026. Då beräknas utbetal-
ningarna uppgå till 257 mnkr, jämfört med omkring 
175 mnkr 2012. Utbetalningarna följer prognosen 
men innebär naturligtvis en ansträngning på kommu-
nens ekonomi. Årets utbetalning förväntas uppgå till 
176 mnkr vilket motsvarar 1,9 procent av intäkter 
från skatter och kommunalekonomisk utjämning. 

Ingen nämnd eller verksamhet redovisar signifikant 
bättre resultat än vad som förutsågs i budget. Ett för-
väntat positivt resultat från mark- och exploaterings-
verksamheten om ca 40 mnkr i prognosen kan dock 
nämnas. Markinköp, förädling och försäljning sker 
löpande men är kringgärdat med stora osäkerheter 
varför det inte räknas in som del av kommunens lö-
pande driftsbudget. 

Nettokostnader ökar snabbare än skatter 
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Enligt den senaste prognosen från Sveriges kommu-
ner och landsting (SKL) förväntas intäkterna från 
skatter och kommunalekonomisk utjämning öka med 
4,5 procent jämfört med 2012. Detta förklaras av en 



  

skatteunderlagstillväxt om 3,4 procent, vilket är 0,1 
procentenheter högre än antagandet i budget 2013. 
Den förbättrade tillväxten beror på att sysselsättning-
en utvecklades starkare än förväntat under senare 
delen av 2012.  

Till följd av en längre period med i stort sett oföränd-
rad sysselsättning räknar SKL med blygsammare 
ökning av skatter och kommunalekonomisk utjäm-
ning åren 2014 till 2017. År 2014 förväntas en ök-
ning med 2,4 procent och 2015 med 3,3 procent. Det 
dröjer till 2017 innan intäkterna från skatter och 
kommunalekonomisk utjämning uppvisar en tillväxt 
över 4,0 procent. Därtill kommer Uppsala de närm-
aste tre åren förlora sammanlagt 223 mnkr i kommu-
nalekonomisk utjämning under infasningen av det 
förändrade utjämningssystemet och 120 mnkr 2017 
efter infasningen. I ljuset av detta blir den prognosti-
serade nettokostnadsökningen på 5,3 procent ofören-
lig med god ekonomisk hushållning.  

Nettokostnaderna fortsatt högre än budget 
År 2003 fick organisationen i Uppsala kommun sin 
nuvarande form. Sedan dess har de så kallade 
strukturjusterade standardkostnaderna1 ökat med i 
genomsnitt 2,5 procent per år. Under samma tidspe-
riod ökade kommunens egentliga nettokostnad för 
verksamheten med i genomsnitt 3,1 procent. Uppsa-
las kostnader har därmed ökat i en snabbare takt än 
vad de demografiska och socioekonomiska förutsätt-
ningarna krävt.  Uppsala har gynnsammare struktu-
rella förutsättningar än ett genomsnitt av jämförbara 
större städer, men visar ändå samma kostnadsutveckl-
ing. 

Gymnasieskola, äldreomsorg och barn- och ung-
domsvård är exempel på verksamheter där kostna-
derna är högre än vad som fordras av de strukturella 
förutsättningarna. Andelen barn och unga i Uppsala 
kommun med placering utanför hemmen är bland de 
högsta bland jämförbara kommuner. År 2011 var 
Uppsalas kostnader för gymnasieskola 8 procent 
högre, äldreomsorg 10 procent högre och barn och 
ungdomsvård 13 procent högre än vad de strukturella 
förutsättningarna fordrade. Denna avvikelse från den 
strukturjusterade standardkostnader motsvarar mer-
kostnader om totalt 280 mnkr.  

Förskoleverksamheten och äldreomsorgen är bland 
de verksamheter som under perioden genomgått en 

                                                      
1Strukturjusterad standardkostnad beror av förutsättningar 
som kommunen inte kan påverka. Den tar hänsyn till be-
folkningsförändringar, förändring i demografi, samt pris- 
och lönekostnadsutveckling och är därför ett intressant 
jämförelsemått för varje kommun. Källa: kolada.se 

stor utbyggnad. Servicegraden i förskolan (andelen 
barn med förskoleplats i den möjliga gruppen) har 
ökat med 2 procentenheter vilket möjliggjorts tack 
vare ett tjugotal nya förskolor. Marginalkostnaden för 
de tillkommande platserna har varit hög, framförallt 
vad avser lokaler. Verksamheten har de senaste fem 
åren haft en årlig nettokostnadsökning på 6 procent. 
Uppsalas kostnad per inskrivet barn är förhållandevis 
hög, nära 130 000 kronor, en årlig ökning med 3,9 
procent sedan 2008. 

Inom äldreomsorgen har den totala servicegraden för 
80 år och äldre ökat med 0,7 procentenheter de sen-
aste fem åren genom ett antal nya äldreboenden. En 
del av merkostnaden för äldreomsorgen i Uppsala 
kommun beror dock på att kommunen bedriver verk-
samhet som i många andra kommuner bedrivs av 
landstinget.  

Kostnaderna för LSS per invånare har de senaste tio 
åren haft en årlig ökning på 4 procent. Orsaken är att 
LSS tillämpats i högre grad. Per brukare har kostna-
den under tiden ökat med drygt 5 procent i genom-
snitt. De ökande kostnaderna inom vård och omsorg 
om äldre och personer med funktionsnedsättning 
beror på ett antal reformer samt omställningsbehov 
inom den egna produktionen. 

Merparten av kostnadsökningen i välfärdstjänsterna 
beror på att kommunens egen produktion haft svårig-
heter att anpassa sin verksamhet till den ökande kon-
kurrensen från privata aktörer samt de demografiska 
förändringarna. Omställningsbehoven är tydligast 
inom grund- och gymnasieskolan som fortsätter att 
dras med omställningskostnader till följd av vikande 
antal elever och växande konkurrens från fristående 
skolor.  

Årets prognostiserade nettokostnadsökning om 5,3 
procent innebär att utrymmet för kostnadsökning i 
IVE 2014 i princip redan är förbrukad. Den möjliga 
kostnadsökningen 2014 jämfört med budget är endast 
0,9 procent. För att uppnå ekonomi i balans måste 
nettokostnaderna minska vilket kan vara möjligt ge-
nom olika kombinationer av lägre kostnader och 
högre avgifter. 

Förändrad finansiell position 
Volymen i kommunens finansförvaltning har ökat 
väsentligt som en följd av bolagiseringen av verk-
samhetsfastigheterna. Bokförda värden av fastigheter 
har ersatts av finansiella tillgångar som huvudsaklig-
en vidareutlånas genom revers till de bolag som för-
värvat fastigheterna. Finansnettot och bruttoomslut-
ningen ökar som en effekt av transaktionerna. På 
motsvarande vis minskar avskrivningar och intern-



  

räntor genom överföringen av fastigheter till aktiebo-
lagen. 

Merparten av uppdragen verkställs 
Nämnderna förutser i sin rapportering att uppdrag 
och direktiv i allt väsentligt kommer att uppnås. 

I IVE 2013-2016 gav kommunfullmäktige uppdrags-
nämnderna och produktionsstyrelserna 23 uppdrag 
och 6 direktiv att verkställa under verksamhetsåret 
2012. Arbete pågår med att genomföra merparten av 
uppdragen och direktiven.  

Osäkerhet i prognosen 
Det finns osäkerheter i prognosen. Dessa kan ut-
tryckas som ett resultatspann om 157 mnkr baserat på 
nämndernas bästa och sämsta scenario för helårsre-
sultatet. Detta innebär att redovisade resultatet kan 
variera från 750 mnkr till 906 mnkr. Exklusive rea-
vinster och jämförelsestörande poster förväntas resul-
tatet variera mellan som bäst -80 mnkr till -237 mnkr. 

Utanför prognosen finns ett rykte om ytterligare åter-
betalning från AFA-försäkring som kan bli aktuell 
under året. Storleken på en sådan återbetalning beror 
på antalet år som återbetalas. Ett beslut om återbetal-
ning skulle innebära en resultatförbättring med minst 
70 mnkr i förhållande till vad som framgår av denna 
rapport. 

En rimlig förväntan är att resultatet förbättras i för-
hållande till avgiven prognos. Nämnder och styrelser 
tenderar att vara försiktiga i bedömningen av sina 
resultat i samband med aprilprognosen. Med detta 
som bakgrund gör kommunledningskontoret bedöm-
ningen att resultatet snarare blir bättre än prognosens 
845 mnkr inklusive reavinster och -141 mnkr exklu-
sive reavinster och jämförelsestörande poster. Samti-
digt understryks att resultatet är allvarligt och kräver 
åtgärder för att bibehålla kommunens ekonomi i ba-
lans.  



Resultaträkning 

Resultaträkning Bokslut Bokslut Bokslut KF-budget Prognos
(miljoner kronor) 201304 201204 2012 2013 2013

Verksamhetens intäkter 4 579 605 2 094 2 030 6 016
Verksamhetens kostnader -6 626 -3 500 -10 427 -10 850 -14 170
Av- och nedskrivningar -70 -130 -391 -248 -209
Verksamhetens nettokostnader -2 117 -3 024 -8 725 -9 068 -8 364
Skatteintäkter 2 755 2 632 7 870 8 304 8 265
Kommunalekonomisk utjämning 305 304 914 868 915
Finansiella intäkter 68 41 120 197 208
Finansiella kostnader -56 -39 -159 -127 -179
Extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat 955 -86 20 174 845  
 

Balansräkning 

Uppsala kommun Bokslut Bokslut Bokslut
(miljoner kronor) 201304 2012 201204

TILLGÅNGAR

Mark, byggnader och och tekniska anläggningar 2 375 5 673 5 558
Maskiner och inventarier 419 449 380
Värdepapper andelar och bostadsrätter 2 888 1 966 1 953
Långfristiga fordringar 5 357 2 374 2 513
Summa anläggningstillgångar 11 038 10 463 10 404

Lager och omsättningsfastigheter 178 175 207
Kortfristiga fordringar 2 261 1 785 1 122
Kassa bank 10 179 32
Summa omsättningstillgångar 2 449 2 138 1 362

SUMMA TILLGÅNGAR 13 487 12 601 11 765

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Ingående balans eget kapital                                     6 279 6 259 6 258
Periodens resultat 955 20 -86
Summa eget kapital 7 234 6 278 6 173

Pensionsskuld och särskild löneskatt 635 604 594
Övriga avsättningar 8 8 8
Summa avsättningar 643 613 602

Långfristiga skulder 1 335 1 861 2 291

Kortfristiga skulder 4 276 3 850 2 700

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 487 12 601 11 765

Ansvarsförbindelser 4 581 4 275 4 304
varav borgen lämnad av Uppsala kommun 27 27 29
varav pensionsförpliktelser och löneskatt som inte
har upptagits bland skulder eller avsättningar 4 554 4 248 4 275  

 



Resultat per nämnd 
Bokslut Bokslut Prognos Bokslut 

(miljoner kronor) 201304 201204 2013 2012

Kommunstyrelsen 2 10 52 80
varav reavinster/förluster 3 0 43 65

Valnämnden 0 0 0 0
Namngivningsnämnden 0 0 -1 0
SUMMA NGN, KS, VLN 2 10 51 80

Barn- och ungdomsnämnden -1 7 -3 19
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -7 -30 -34 -81
Socialnämnden för barn och unga -3 -8 -3 -11
Nämnden för hälsa och omsorg -7 3 -30 -15
Äldrenämnden 16 -1 0 -11
Kulturnämnden inkl stadsarkivet 4 4 0 1
Idrotts- och fritidsnämnden 4 0 -1 -5
Gatu- och samhällsmiljönämnden 2 -8 -13 15
Fastighetsägarnämnden 1 055 5 1 003 3

varav reavinster/förluster 1 056 2 1 012 15
Plan- och byggnadsnämnden -5 -8 -9 -6
Räddningsnämnden 0 -1 0 0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 8 1 0 1
Nämnden för serveringstillstånd och lotterier 0 0 0 0
Överförmyndarnämnden -2 -1 0 -1
SUMMA UPPDRAGSNÄMNDER 1 065 -38 911 -91

Styrelsen för vård och bildning -108 -78 -151 -103
Produktionsnämnden för självstyrande kommunala skolor 0 -16 0 -19
Styrelsen för teknik och service -6 6 8 33
SUMMA PRODUKTIONSSTYRELSER/NÄMND -114 -88 -143 -88

Finansförvaltningen 2 30 26 119
SUMMA KOMMUNEN 955 -86 845 20  

Uppdragsnämndernas nettokostnader 

Bokslut KF-Budget Prognos    Avvikelse 
budget-
prognos

(miljoner kronor) 2012 2013 2013 2013

Politisk verksamhet -77 -78 -80 -1
Infrastruktur, skydd m.m. -452 -529 -495 34

varav reavinster 65 0 40 40
Fritid och kultur -422 -429 -631 -202
Pedagogisk verksamhet -4 036 -4 145 -4 136 10
    varav förskola -1 230 -1 270 -1 281 -11
    varav skolverksamhet 6-15år -1 878 -1 966 -1 959 7
    varav gymnasie och vuxenutbildning -928 -909 -896 14
Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade -2 843 -2 925 -2 959 -34
    varav enl SoL och HSL -1 850 -1 964 -1 946 17
    varav förebyggande verksamhet -96 -74 -100 -26
    varav LSS och LASS -896 -887 -912 -25
Individ- och familjeomsorg, familjerätt -875 -823 -878 -55
Särskilt riktade insatser -126 -140 -132 9
Affärsverksamhet och färdtjänst -44 -62 -63 -2

varav reavinster 14 0 3 3
Kommunledning och gemensam verksamhet -222 -177 1 027 1 204
Summa -9 097 -9 309 -8 347 962  
* Den lägre totala nettokostnaden i prognosen för 2013 är en effekt av reavinster vid försäljning av verksamhetsfastigheter från Fastighetsä-
garnämnden till helägda dotterbolag inom Uppsala Stadshuskoncern AB. 
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Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att fastställa reviderade borgensprinciper i enlighet 
med ärendets ärendets bilaga 1. 
 
Anmäls att kommunstyrelsen för egen del beslutat 
 
att uppdra till kommunledningskontoret att komp-
lettera ärendet med förslag till justering av reg-
lemente för kommunstyrelsen och nämnderna att 
redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 
14 augusti 2013.  
 
Uppsala den 19 juni 2013 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Bengt 
Westman, Irene Zetterberg (båda S), Rickard 
Malmström (MP) och Emma Wallrup (V). 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har fastställt borgensprinciper 
för Uppsala kommun avseende hur borgen ska 
användas som ett instrument för att stödja externa 
parter vid investeringar i samhällsnyttiga anlägg-
ningar. Den senaste revideringen beslutades 29-30 
september 2008 (§ 197). Ärendets bilaga 2. 
 

Utgångspunkten för nuvarande borgensprinciper 
har främst varit att reducera de borgensåtaganden 
som finns samt att begränsa borgen till att vara sk 
enkel borgen och sätta en tidsgräns inom vilken 
borgen gäller. 
 
I de fall borgen tecknats ställs krav på den part för 
vilkens lån kommunen går i borgen. Kraven avser  
säkerhet, amortering, insyn i organisationens be-
slutsfattande och redovisning samt utkrävande av 
borgensavgift. 
 
Borgensprinciperna ska löpande ses över vilket nu 
aktualiserats av arbetet med att få föreningar att 
investera i anläggningar som kommunen annars 
självt skulle svara för. 
 
Föredragning 
Gällande borgensprinciper har behov att prövas på 
nytt. Förslaget till borgensprinciper innehåller i 
stora delar det materiella som finns i nu gällande 
borgensprinciper. Skillnaden ligger dels i att för-
slaget är enklare att orientera sig i då strukturen är 
renare samt mer kortfattat formulerad dels att någ-
ra punkter förändrats.  
 
I det förslag som tagits fram har principerna renod-
lats till att avse borgen till föreningar eller orga-
nisationer som avser investera i samhällsnyttiga 
anläggningar av sådan art att de faller inom den 
kommunala kompetensen. Avsikten är således att 
kommunen genom borgen endast stödjer sådana 
investeringar som kommunen självt kunnat svara 
för. Vidare finns i förslaget en delegation till kom-
munstyrelsen där styrelsen ges rätten att besluta 
om borgen, inom de principer som föreslås, upp till 
ett belopp om 20 miljoner kronor. Framställan om 
borgen över denna nivå faller på kommun-full-
mäktige att besluta om. 
 
Frågan om kommunfullmäktige kan delegera till 
kommunstyrelsen att besluta om borgensåtagande 
upp till 20 miljoner kronor styrs av reglerna i kom-
munallagen. Utgångspunkten är att fullmäktige ska 
besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för kommunen t.ex. i ärenden 
om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska 
frågor. Av kommunallagen följer dock att full-
mäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges 
ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp 
av ärenden. 
 



 

Avgörande är alltså om delegationen att besluta om 
borgen upp till beloppet 20 miljoner kan anses vara 
en ”viktig ekonomisk fråga”. Av doktrin och även 
Sveriges kommuner och Landstings ”Underlag till 
reglemente för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder” framgår att då fullmäktige ska besluta i 
frågor av stor betydelse för den kommunala ekono-
min bör det kunna uppdras åt en nämnd att besluta 
i ”mindre viktiga” ekonomiska frågor. Så bör 
fullmäktige t.ex. kunna uppdra åt en nämnd att 
besluta om mera rutinmässiga förvärv eller 
försäljningar av fastigheter, om uppdraget är be-
gränsat till sitt omfång och förenat med lämpliga 
direktiv. Under motsvarande förutsättning bör en 
delegation vara möjlig även beträffande upp-
tagande av lån, ingående av borgen och investering 
i byggnader. Sammafattningsvis bör kommun-
fullmäktige kunna delegera rätten att besluta om 
borgen förutsatt att beloppet är begränsat. 
 
Det har visat sig att de föreningar och organisa-
tioner som arbetar med att finansiera, projektera 
och bygga egna anläggningar har svårt att klara 
upplåningen för projekten. Banker ställer idag 
högre krav vid utlåning bland annat som en följd 
av de förändringar som skett avseende de krav 
bankerna fått på sig om kapitaltäckning. Detta 
förhållande medför att synen på borgen, som 
instrument för att hitta andra aktörer än kommunen 
som genomför investeringar i allmännyttiga 
anläggningar, måste omprövas från en restriktiv till 
en mer stödjande hållning. 
 
Även i de fall där projekten har en kostnads-
täckning genom den förhyrning som Uppsala 
kommun svarar för har finansieringen inte kunnat 
lösas på ett tillfredställande sätt. Det handlar både 
om svårigheten att kunna låna pengar men också 
om de räntenivåer som föreningarna möter. Ränte-
nivåerna ligger klart högre än de som kommunen 
kan låna till vilket fördyrar finansieringen och där-
med ger en högre hyra. Ett sätt att möta detta är att 
i högre utsträckning än tidigare medverka till 
finan-siering genom kommunal borgen. 
 
Före beslut om borgen alternativt vid omprövning 
av borgen ska en analys göras både av det projekt 
som investeringen avser och den förening/-
organisation som står bakom projektet. I de fall 
borgen beviljas ska säkerhet för borgensåtagandet 
kunna ställas av förening/organisation. Säkerheten 
ska ge kommunen möjlighet att i första hand kunna 
överta anläggningen. 

 
 
 
 
Bilaga 1 
 
1 Syfte 
Ett beslut om borgensåtagande för en extern part är 
ett stöd som syftar till att underlätta för en borgens-
åtagande endast avse investeringar av sådan art att 
kommunen självt kunde svara för dem d.v.s. in-
vesteringarna ska ligga inom den kommunala kom-
petensen. De ändamål som åtagandet gynnar ska 
sammanfalla med kommunens egna syften och 
intressen. 
 
2 Villkor 
2.1 Borgensåtaganden och kommunal upp-
låning 
Ett borgensåtagande får inte äventyra eller fördyra 
kostnaden för den upplåning som kommunen självt 
gör. Borgen tecknas endast i form av sk enkel 
borgen. 
 
2.2 Verksamhet och ändamål 
Borgen ska endast lämnas om åtagandet är en 
absolut nödvändighet för genomförandet av projekt 
eller verksamhet som kommunen värderar som 
angelägen. Kommunal borgen får endast lämnas 
till förmån för föreningar och organisationer som 
uppför anläggningar. 
 
Borgensåtaganden ska avse sådan förening eller 
organisation som bedriver verksamhet som främjar 
och är öppen för alla invånare i kommunen. 
 
2.3 Belopps- och tidsgränser 
Ett borgensåtagande ska alltid vara avgränsat i 
både belopp och tid samt ska alltid minskas i takt 
med att huvudfordran amorteras. 
 
Vid beslut om borgen som fattas av kommun-
styrelsen (se punkt 3 nedan) ska kommunens åta-
gande tidsbegränsas till som längst sex år. Redan 
ingångna åtaganden ska vid förnyelse tids-
begränsas till som längst denna tidsperiod. Vid 
beslut om borgen som fattas av kommun-
fullmäktige ska tidsbegränsning av borgen prövas i 
varje fall för sig. 
 
Borgensåtagande för långfristiga lån, över ett år, 
får endast beslutas om låntagaren kan redovisa en 
amorteringsplan att gälla för lånet. Amortering ska 



 

i normalfallet påbörjas inom ett år. Lån kan om-
sättas men ursprungliga amorteringsplaner, åter-
stående löptider och belopp får inte förändras utan 
en ny prövning av borgensåtagande. Kommunens 
regressrätt ska skrivas in i villkoren för borgens-
åtagande. Borgen ska alltid avse belopp i svenska 
kronor. 
 
2.4 Säkerheter 
Vid tecknande av kommunal borgen ska 
kommunen kräva säkerhet från låntagaren för hela 
eller delar av borgensåtagande. Säkerhet kan 
utgöras av: 
 
• Pantbrev i fast egendom. Intecknings-

säkerheten ska ha en acceptabel förmånsrätt 
vilket anses föreligga om inteckningen ligger 
inom 70 procent av marknadsvärdet på 
egendomen. Även om panten ges med bästa 
rätt ska en bedömning behöva göras om 
säkerheten är reell. 

• Företagsinteckning 
• Säkerhetsöverlåtelse av byggnad på ofri grund 
• Solidarisk borgen från styrelsemedlemmar, 

personlig eller annan typ av underborgen 
• Pantförskrivning av intäkter från bidrag 
• Pantförskrivning av aktier i bolag som äger 

fastighet. 
 
För det fall säkerhet lämnas i form av pantbrev i 
fast egendom får ytterligare belåning i pantsatt 
fastighet endast göras efter kommunens med-
givande, om inte annat överenskommits vid beslut 
om borgensåtagandet. 
 
Låntagare ska, som ett villkor för att borgen ska 
beviljas, förbinda sig att hålla de investeringar som 
borgen riktas mot försäkrade på ett betryggande 
sätt under den tid som borgen avser. Kommunen 
ska fortlöpande hållas underrättad om att för-
säkringen gäller 
 
 
2.5 Uppföljning av borgensåtagande 
För den tid kommunen tecknat borgen ska från 
föreningen till kommunen varje år redovisas: 
 
• Senaste av revisor granskad och godkänd 

resultat- och balansräkning 
• Senaste verksamhetsberättelse 
• Budget samt likviditetsprognos för inne-

varande år. 
 

Från kommunens sida ska därutöver, i samband 
med tertialuppföljningarna samt bokslut, göras en 
bedömning av den risk som finns i borgen. 
Bedömningen ska redovisas i anslutning till 
tertialrapporterna samt årsbokslutet. 
 
3 Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om borgen över-
stigande 20 miljoner kronor. Kommunfullmäktige 
delegerar genom dessa borgensprinciper till 
kommunstyrelsen att besluta om borgen upp till 20 
miljoner kronor. 
 
3.1 Riskanalys/bedömningar 
Ett borgensåtagande innebär alltid ett risktagande. 
Kommunens beslut att ingå ett borgensåtagande 
ska alltid föregås av en noggrann bedömning av 
den risk som borgensåtagandet medför. Vid sådan 
bedömning ska bland annat följande övervägas: 
 
• Risker i det projekt som investeringen avser 
• Bedömning av låntagarens möjligheter att 

fullfölja sina åtaganden 
• Bedömning av möjlighet att finansiera 

investeringen på annat sätt och kostnaden för 
alternativ finansiering. 

 
En motsvarande riskanalys som görs inför ett 
borgensbeslut ska göras vid förnyande av äldre 
borgensåtaganden. 
 
3.2 Avgifter för kommunal borgen 
Borgensåtaganden är förenade med kostnader och 
risker för kommunen som ska kompenseras genom 
en borgensavgift. Avgifterna ska täcka kommunens 
kostnader för administration m.m. 
 
För borgensåtaganden utgår en årlig borgensavgift 
på 0,5 procent av det kvarvarande borgens-
beloppet. Avgiften betalas en gång per år i efter-
skott. Avgifterna ska skrivas in i borgensavtalet. 
 
4 Infriande av borgen 
Så snart det kan befaras att ett borgensåtagande 
kan komma att infrias ska detta skyndsamt 
meddelas till kommunstyrelsen. 
 
5 Ansökan om borgen 
Ansökan om borgen ska ställas till kommun-
styrelsen med kopia till berörd nämnd. 
 
Handlingar som ska biläggas ansökan är i 
förekommande fall: 



 

 
 
• De tre senaste årens resultat- och balans-

räkningar 
• Revisions- och verksamhetsberättelser 
• Budget och likviditetsprognos för innevarande 

år, 
• Uppgift om aktuell styrelse samt firma-

tecknare  
• Beskrivning av den verksamhet som lån-

tagaren/gäldenären bedriver, innefattande av 
verksamhetens ändamål 

• Beskrivning av den investering och verk-
samhet som ansökan avser med angivande av 
dess ändamål 

• Ekonomisk kalkyl innefattande den budge-
terade investeringsutgiften och de intäkter 
varmed investeringen kommer att finansieras 

• Budget för de tre närmaste verksamhetsåren 
avseende låntagarens intäkter och kostnader 

• Uppgifter om villkoren (löptid, räntenivå, 
amorteringsplan) för det lån som borgens-
åtagandet avser 

• Uppgift om vilken säkerhet som kan erbjudas. 
 
Förnyelse av borgen betraktas som ett nytt 
borgensåtagande. Ny ansökan ska därför ställas till 
kommunstyrelsen senast fyra månader innan 
gällande borgensåtagandes utgång. 
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Nr 143. Förlängning av borgen för 
Curlingcompaniet i Uppsala AB 
KSN-2013-0763 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att förlänga kommunens borgen för Curling-
companiet i Uppsala AB:s banklån på 2 700 000 
kronor i ytterligare sex år att gälla till och med 
2019-11-05, 
 
att borgen är enkel borgen och löper på högst sex 
år, 
 
att lånet fortlöpande ska amorteras, 
 
att Curlingcompaniet i Uppsala AB så länge 
borgen löper varje årsskifte betalar en borgens-
avgift motsvarande 0,5 procent av återstående 
lånebelopp till kommunen, 
 
att kommunen även fortsättningsvis har en rep-
resentant och en revisor vilka ska följa Curling-
companiet i Uppsala AB:s ekonomi, 
 
att den kommunala representanten ska kallas till 
Curlingcompaniet i Uppsala AB:s samtliga sam-
manträden, samt 
 
att Curlingcompaniet i Uppsala AB årligen 
överlämnar årsbokslut till kommunens revisor. 
 
Uppsala den 19 juni 2013 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 

Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Bengt West-
man, Irene Zetterberg (båda S), Rickard Malm-
ström (MP) och Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Curlingcompaniet i Uppsala AB har inkommit med 
en förfrågan om förlängning av kommunens 
borgen för bolagets lån på 2 700 000 kr. ärendets 
bilaga 1. 
 
IK Fyris är en av Uppsalas äldsta idrottsförening 
med sektioner inom fotboll, curling och triathlon. 
Föreningen har sin huvudsakliga verksamhet i 
Stenhagen. IK Fyris är även majoritetsägare i 
Curlingcompaniet i Uppsala AB (60 %). Reste-
rande 40 procent av bolaget ägs av fyra privat-
personer varifrån styrelsen rekryterats. Bolaget har 
byggt och förvaltar en toppmodern curlinghall i 
Stenhagen. IK Fyris curlingsektion, som bildades 
2005, har blivit framgångsrik och hade säsongen 
2011/2012 ca 110 medlemmar.  
 
Föredragning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sam-
manträde den 24 -25 september 2007 att bevilja IK 
Fyris och IK Fyris Curlinghall AB borgen för ett 
banklån på 3 mnkr omfattande en tid på sex år för 
ett topplån för finansiering av curlinghallen. Lånet 
amorteras med 50 000 kr per år och uppgår idag till 
2 700 000 kr. Kommunens säkerhet utgörs av ett 
pantbrev på 3 mnkr inom 8,2 mnkr. 
 
Bolaget har de fyra senaste säsongerna visat re-
sultat mellan -82 och + 130 t0763kr. År 2013 prog-
nostiserar man med ett resultat på -0,3 mnkr. 
Förutom föreningsverksamheten hyr man ut banor 
till privatpersoner och företag och bedriver konfe-
rensverksamhet. Lågkonjunkturen har dock drab-
bat företagsbokningarna och bolaget har under 
våren fått likviditets- och resultatproblem. Övrig 
verksamhet är livaktig och den organiserade cur-
lingen växer enligt bolaget.  
 
En förlängd borgen ger bolaget möjlighet att fort-
sätta sitt engagemang och åtagande till en lägre 
kostnad än utan borgen. Inom två år upphör också 
några stora fasta kostnader för leasingkontrakt 
vilket kommer att förbättra bolagets likviditet och 
resultat. Styrelsen har under våren vidtagit åtgärder 
för att minska kostnaderna. 
 



 

Om kommunen inte förlänger sitt borgensåtagande, 
finns risk för att kommunen kan komma att tvingas 
infria det, då - enligt uppgift från bolaget – kom-
munens fortsatta borgensåtagande är en förut-
sättning för bankens fortsatta engagemang. 
Bankens krav går före kommunens om fastigheten 
skulle behöva försäljas vid uppkommet obestånd. I 
november 2008 godkände kommunfullmäktige 
dessutom avsteg från kommunens borgensprinciper 
då IK Fyris Curlinghall AB (numera Curling-
companiet i Uppsala AB) beviljades sänka kom-
munens säkerhet ytterligare (utanför 70 procent) i 
och med bolagets ökade bankupplåning. Efter detta 
är kommunens säkerhet för den borgen som be-
viljats svag och utdelning vid en eventuell konkurs 
mycket osäker. Eftersom IK Fyris är ägare av 
bolaget till 60 procent kommer även föreningen att 
drabbas om bolaget tvingas upphöra. Kommunen 
befinner sig i en svag ställning då ett nej till för-
längd borgen riskerar medföra att banken säger 
upp lånen till bolaget och att kommunen då 
förmodligen måste infria sitt borgensåtagande till 
banken. En fortsatt borgen med ytterligare 6 år 
skulle ge Curlingcompaniet i Uppsala AB en möj-
lighet att reda upp den ekonomiska situationen. 
Kommunens borgensåtagande har sedan starten 
minskat från 3 mnkr till 2,7 mnkr då bolaget amor-
terat regelbundet. Om borgen förlängs kan 
åtagandet komma att minska om bolaget fortsätter 
amortera.  
 
Förslaget att förlänga borgen är till del i enlighet 
med Uppsala kommuns borgensprinciper som 
säger att borgen kan lämnas i de fall en tredje part 
bedriver verksamhet som är av samhällsnyttig 
karaktär som är av intresse för kommunen och dess 
medlemmar enligt de prioriteringar som finns i 
styrdokument. Borgen ska begränsas till att endast 
gälla investeringar. Bolaget uppfyller inte till fullo 
de krav som ställs på det utifrån borgens-
principerna då bolagets ekonomiska ställning är 
svag. 
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Nr 144. Ansökan om förlängning av 
borgensåtagande för Lurbo ridklubb 
KSN-2013-0471 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att förlänga befintligt borgensåtagande avseende 
Lurbo ridklubbs lån hos Swedbank att gälla tom 30 
juni 2019, samt 
 
att borgen lämnas i form av enkel borgen. 
 
Uppsala den 19 juni 2013 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Bengt West-
man, Irene Zetterberg (båda S), Rickard Malm-
ström (MP) och Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Lurbo ridklubb har till Uppsala inkommit med en 
framställan, ärendets bilaga 1, om att kommunen 
ska förlänga sin borgen för det lån som föreningen 
har hos Swedbank. Föreningen önskar att borgen 
ska förlängas med tio år då lånet ska vara helt 
amorterat inom denna tidsperiod. 
 
Det borgensåtagande som Uppsala kommun har för 
föreningen avser ett lån som togs 1985 på 800 000 
kronor. Lånet var vid denna tidpunkt beräknat att 
vara helt amorterat inom 30 år. Föreningen an-
vände lånet till att bygga ett nytt ridhus som drivs 
av det helägda bolaget Uppsala ridcenter AB.  
 

Utöver det egna ridhuset hyr föreningen en ny 
anläggning av Uppsala kommun. 
 
Föredragning 
För behandling av borgensärenden finns fastlagda 
borgensprinciper av vilka det framgår att borgen 
ska medges restriktivt och om så sker ska den risk 
som en borgen medför minimeras. Villkoren för att 
kunna bevilja borgen är följande: 
 
– de lån som borgen avser ska vara avsedda för en 
investering 
– låntagaren ska kunna lämna en säkerhet för 
borgen 
– låntagarens kreditvärdighet ska vara till-
fredställande. 
 
Borgensbeslutet ska enligt policyn även innehålla 
en begränsning i tiden varvid borgen som längst 
kan gälla i sex år, en borgensavgift ska tas ut om 
0,5 procent av det belopp som borgen avser samt 
att borgen tecknas i form av s.k. enkel borgen. 
Enkel borgen innebär att långivaren alltid ska 
kräva låntagaren före det att borgensmannen kan 
uppmanas att infria sin borgen. 
 
Vid borgensbeslut ska det även finnas en amor-
teringsplan för det lån som borgen avser. I det 
fallet att amorteringsplanen anger att ingen amor-
tering ska ske ska detta framgå före det att bor-
gensbeslutet fattas. 
 
Det genom kommunfullmäktige tagna borgens-
beslutet är en förlängning på en ursprunglig borgen 
som lämnades i samband med att ett ridhus 
uppfördes 1985. Det åtagande som Uppsala kom-
mun har är således grundat på ett ställningstagande 
som ligger relativt långt tillbaka i tiden.  
 
För den borgen som tecknats för Lurbo ridklubb 
har Uppsala kommun en säkerhet i form av pant-
brev på 800 tkr i ett inomläge om 1300tkr. Detta 
innebär att två av de villkor, investering och säker-
het, som krävs för ett kompletterande borgens-
beslut är uppfyllda. Det tredje villkoret avser före-
ningens betalningsförmåga. 
 
Enligt borgensprinciperna ska kreditvärdigheten 
hos låntagaren bedömas dels utifrån skuldsätt-
ningsgraden dels utifrån likviditetsförutsätt-
ningarna på kort och lång sikt. Av den årsredo-
visningshandling som föreningen presenterat, 
ärendets bilaga 2, framgår att föreningen har ett 



 

negativt eget kapital. Resultatet 2012 var dock 
positivt och har åstadkommits genom att före-
ningen lyckats öka antalet ridande. Föreningen har 
likvida medel motsvarande en halv månads lö-
pande utbetalningar. Dessa tal indikerar att före-
ningen har en begränsad betalningsförmåga. Före-
ningen har dock skött sina amorteringar på det lån 
som har amorteringsplan utan anmärkning med en 
svagare ekonomisk ställning motsvarande den som 
föreningen har idag. Föreningen bedöms därför ha 
en tillfredställande betalningsförmåga. 
 
För det lån som nu aktuell borgensansökan avser 
ska föreningen amortera 32 552 kronor per år. 
Lånet ska således vara helt återbetalt inom tio år 
from den 30 juni 2013. 
 
Mot bakgrund av vad som redovisats och av de 
handlingar som föreningen redovisat föreslås att 
borgen ska förlängas dock som längst till 2019-06-
30 dvs. sex år. Borgensavgiften ska vara 0,5 
procent på den skuld som borgen gäller för. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslut om att gå i borgen innebär att Uppsala 
kommun tar på sig en risk. Den borgensavgift som 
tas ut ska fonderas för att kunna möta den kostnad 
som uppstår om borgen måste infrias. Pantbreven 
gör att kommunen har en begränsning av sin risk 
för den förlängning av borgen som föreslås. 
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Nr 145. Uppsala Innebandyallians/-
Uppsala Idrottsförening: Ansökan om 
kommunal borgen 
KSN-2013-0877 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att teckna borgen för Uppsala Innebandyallians/-
Uppsala Idrottsförenings upplåning avseende 
investering i en kombinerad innebandy- och 
friidrottsarena på Gränby sportfält, 

att borgen avser ett belopp om 315 mnkr och gäller 
för en tidsperiod om 25 år d.v.s. tom 2038-08-31,  

att borgen tecknas i form av enkel borgen, 

att som säkerhet för borgen ska kommunen erhålla 
pantförskrivning av aktierna i föreningarnas 
arenabolag, samt 

att uppdra till idrotts- och fritidsnämnden att an-
passa avtalen avseende föreningsbidrag samt hyra 
av hallar med anledning av beslut om borgen. 

Under förutsättning av beslut enligt ovan föreslås 
kommunstyrelsen för egen del besluta 

att uppdra till kommunledningskontoret att tre 
gånger per år analysera och redovisa det ekono-
miska läget för Uppsala Innebandyallians/Uppsala 
Idrottsförening vad gäller arenan. 

Anmäls att kommunstyrelsen för egen del beslutat 

att till Uppsala Innebandyallians/Uppsala Idrotts-
förening förskottera ett belopp om 1,0 mnkr av det 
föreningsbidrag som föreningarna kommer att upp-
bära som arenaägare, samt 

att förskotterat belopp ska återbetalas genom att 
reducera den första utbetalningen av det årliga 
föreningsbidraget.  

Maria Gardfjell och Frida Johnsson (båda MP) 
reserverar sig enligt ärendets bilaga A. 
 

Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig i form av 
särskilt yttrande enligt ärendets bilaga B. 
 
Uppsala den 19 juni 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene Bur-
wick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klas-
son (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda 
MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Bengt West-
man, Irene Zetterberg (båda S), Rickard Malm-
ström (MP) och Emma Wallrup (V). 
 

Ärendet 

Från Uppsala Innebandyallians/Uppsala Idrotts-
förening har inkommit en framställan, bilaga, om 
att Uppsala kommun ska gå i borgen för före-
ningarnas upplåning avseende investering i egen 
arena för innebandy och friidrott. Framställan av-
ser ett belopp om 315 mnkr vilket i sin helhet er-
fordras för att uppföra den planerade arenan. 
Ärendet har efter kommunstyrelsens behandling 
kompletterats med PM avseende driftbudget för 
Bästa Arenan, år 1-5, ärendets bilaga 1. Komp-
letterande uppgifter från Uppsala Innebandyallians, 
ärendets bilaga 2, samt kompletterande uppgifter 
från Uppsala Idrottsförening, ärendets bilaga 3. 
 
Föredragning  
Föreningarna har i en allians arbetat sedan 2007 
med att realisera planerna på en kombinerad arena 
för innebandy och friidrott. Uppsala kommun har 
genom beslut om dels föreningsbidrag dels 
inhyrning i arenan under dagtid medverkat till att 
planerna på en arena kommit hela vägen fram till 
realisering. De senaste månaderna har föreningarna 
arbetat med den sista pusselbiten, finansiering av 
den investeringsutgift som arenan medför. Trots 
goda förutsättningar har en acceptabel finansie-
ringslösning inte kunnat åstadkommas. 
 
 



 

Finansiering genom en upplåning i bank möter 
problem av två arter. Dels ställer banker generellt 
höga krav på att den som lånar pengar kan visa på 
att de klarar att betala tillbaka lånen dels sätts 
räntan i relation till den ekonomiska stabilitet som 
låntagaren kan uppvisa över den tid som lånet ska 
löpa. Föreningarna har därför inte kunna få lån 
alternativt inte få lån med en ränta som gör det 
möjligt att få en väl fungerande ekonomi i arenan. 
Inför denna osäkerhet har föreningarna funnit att 
den enda väg som återstår att pröva ur deras 
perspektiv är en upplåning med kommunal borgen 
som säkerhet. 
 
Ett borgensåtagande är förknippat med risker men i 
detta fall kan det vara den åtgärd som gör ett 
genomförande enligt föreningarnas plan möjlig. 
Alternativet till en borgen kan vara att Uppsala 
kommun genom ett dotterbolag förvärvar det pro-
jekt som föreningarna arbetat fram och slutför det i 
egen regi. Det finns dock fördelar med borgen som 
medför att föreningarna äger och driver anlägg-
ningen då de där kan leverera en service och ett ut-
bud som en kommun har svårt att åstadkomma 
inom den kommunala kompetensen. 
 
Föreningarna har under arbetet med arenan in-
vesterat ett för dem betydande belopp i för-
beredelser. Detta har medfört att föreningarna idag 
har likviditetsbrist. Denna brist kan avhjälpas när 
väl borgen beviljats och lånet kan lyftas enligt den 
plan föreningarna har. För att avhjälpa likvidi-
tetsbristen föreslås att kommunen ska förskottera 
del av det föreningsbidrag föreningarna är berät-
tigade till när arenan väl är byggd och tagen i bruk. 
 
Föreningarna kommer att lägga byggande och drift 
av arenan i ett aktiebolag. För att kommunen ska få 
en säkerhet för den borgen som tecknas ska före-
ningarna pantförskriva aktierna i det helägda bola-
get till förmån för kommunen. Genom att använda 
pantförskrivning av aktierna får kommunen ett 
förfogande över den arena som borgen avser. För 
föreningarna har pantförskrivning av aktierna be-
tydelse i den bemärkelsen att kostnaden för pant-
förskrivning aktier är betydligt lägre än pant-
förskrivning av fastighet. I villkoren för pan-
tförskrivning ska införas bestämmelser om att före-
ningarna ska vara hundraprocentiga ägare till 
arenabolaget samt att tomträtten i bolaget inte får 
pantförskrivas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 

Enligt borgensprinciperna ska kommunen ta ut en 
avgift för en borgen motsvarande 0,5 procent av 
det belopp som kommunen borgar för. Avgiften 
debiteras årsvis i efterskott beräknat på det belopp 
som borgen avser på balansdagen. 
 
Ett borgensbeslut innebär att föreningarnas finan-
siering av arenan kan lösas till en lägre kostnad. 
Varje procentenhets förändring på ett belopp om 
315 mnkr som kostnadsberäknas över en 25-
årsperiod ger en årlig skillnad på drygt två miljoner 
kronor, beräknad som en annuitet. En kommunal 
borgen kan i detta fall uppskattas ge föreningarna 
en lägre kostnad om ca fyra miljoner kronor, efter 
det att borgensavgiften avräknats. Detta belopp är 
beräknat på skillnaden för ett lån med respektive 
utan kommunal borgen. 
 
Bilaga A 
 
MP-reservation 
 
Vi menar att det är orimligt att kommunen går in 
med borgen på hela beloppen om 315 mnkr tom 
2038-08-31. Borgenåtagandet hade varit rimligt 
om det handlat om en beloppsbegränsad borgen 
där kommunen inte tar hela risken, utan att åt-
minstone vara delägare i projektet. 
Som säkerhet sägs det att kommunen ska erhålla 
pantförskrivning av aktier i ett arenabolag. Detta 
bolag existerar inte, och det finns därför inga aktier 
som säkerhet. 
Vi menar att kommunen borde snabbutrett möjlig-
heten att gå in som delägare i projektet för att 
arenaprojektet ska kunna genomföras på ett korrekt 
sätt. 
Åter igen ser vi ett arenaprojekt vara föremål för 
krångliga ekonomiska åtaganden från kommunens 
sida. Detta enbart för att den borgerliga majoriteten 
ställer orimliga krav på föreningslivet samt att det 
finns för höga förväntningar på näringslivets 
intres-se att delta i ekonomiskt osäkra arena-
projekt.  
Med det här beslutet tar Uppsala kommun en stor 
ekonomisk risk.  
En arena för inomhusträning för friidrotten är 
angelägen att få till stånd. Men alla de turer som ett 
dåligt ekonomiskt upplägg från alliansens sida 
medfört har försenat projektet kraftigt. Det bästa 
nu vore att få en solid och stabil ägarkonstellation 
till projektet som tål bankernas krav på vad en 
ägare ska klara av. 
 



 

 
Bilaga B 
 
V-reservation i form av särskilt yttrande 
 
Vänsterpartiet valde i kommunstyrelsen att ställa 
sig bakom förslaget om att ge föreningarna kom-
munal borgen för att bygga den planerade arenan. 
Vårt förstahandsalternativ har varit att arenan ska 
uppföras i kommunal regi. Vi ser föreningarnas an-
sökning om borgen för att kunna bygga i egen regi 
enbart som snäppet bättre än det ogenomtänkta 
förslaget om att låta en tysk bank bygga och äga 
arenan. 
Hade kommunalfullmäktige gått på Vänsterpartiets 
förslag om att bygga en friidrotts/innebandyarena i 
egen regi hade arenan varit färdigbyggd vid det här 
laget. Vi beklagar att majoritetens linje i idrotts-
frågor är att det är helt och hållet upp till före-
ningar att finansiera och bygga sin egen anlägg-
ning. Vi menar att idrottsanläggningar tillhör den 
kommunala infrastrukturen och är en kommunal 
angelägenhet. För att inte försena byggstarten 
ytterligare valde vi att i det här skedet säga ja till 
upplägget. 
Vi vill också påpeka att den rödgröna majoriteten 
planerade för en multihall anpassad för friidrott i 
IVE 2007. I den reviderade budgeten för 2007 
valde högeralliansen att stryka investeringen. Idag, 
7 år senare, kan friidrotten efter lång fördröjning 
förhoppningsvis få sin inomhushall. 
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Nr 146. Förvärv av 25 procent av ak-
tierna i Innovation Centre AB samt 
översyn av principer för ägande av 
delägda bolag 
KSN-2013-0799 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att från Almi Företagspartner Uppsala AB förvärva 
25 procent av aktierna i Uppsala Innovation Centre 
AB, samt 
 
att uppdra till Uppsala Stadshus AB att genomföra 
en översyn av principerna för ägande av delägda 
bolag. 
 
Uppsala den 19 juni 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Bengt West-
man, Irene Zetterberg (båda S), Rickard Malm-
ström (MP) och Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Almi Företagspartner Uppsala AB (Almi) äger 25 
procent av aktierna i Uppsala Innovation Centre 
AB (UIC). Almi har för avsikt att avyttra sina 
aktier och har erbjudit Uppsala kommun möjlighet 
att förvärva dem. Vid beredning av denna fråga har 
även aktualiserats frågan om genom vilket organ 
och hur kommunen ska styra de delägda bolagen. 
 
 

Föredragning 
Almis önskan att avyttra sina aktier i UIC kan 
hänföras till den förändring som görs inom Almi 
nationellt där Almikoncernen från årsskiftet gått 
samman med ett statligt riskkapitalbolag. Genom 
samgående har Almi fått ansvaret för drift och 
finansiering av alla inkubatorföretag som omfattas 
av det nationella inkubatorprogrammet. UIC är en 
sådan inkubator varför Almi genom att sälja sin 
aktiepost i UIC undviker att hamna både som ägare 
och finansiär av ett enskilt inkubatorföretag. 
 
Uppsala kommun är en naturlig partner för 
inkubatorverksamheten utifrån ett näringslivs-
perspektiv. Det handlar om att ta idéer och uppfin-
ningar som springer ur främst forskning vid uni-
versiteteten till en marknad och skapa grund för 
ytterligare företagande och arbetstillfällen i kom-
munen. 
 
I den andra delen av ärendet är det frågan om var 
ägandet av bolag bäst kan hanteras utifrån dels 
styrning dels förmåga att tillvarata de synergier 
som kan finnas mellan bolagen som kommunen 
äger helt eller till del. En utgångspunkt kan vara att 
inte bara helägda bolag utan även delägda bolag 
ska skötas inom den bolagskoncern där Uppsala 
Stadshus AB är moderbolag. Detta är en förändrad 
princip som dels behöver underbyggas med en 
genomgång av hur styrning och synergier ska tas 
till vara dels fastställas genom ett beslut om för-
ändringen ska genomföras. Uppsala Stadshus AB 
får i denna del ett uppdrag att ta fram de principer 
som ska tillämpas för styrning av de delägda bolag 
inkluderade frågan om var ägandet av bolagen ska 
ligga. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppsala kommuns förvärv av aktierna i UIC från 
Almi förutsätts ske till aktiernas bedömda värde 
och påverkar därigenom endast likviditeten för 
kommunen. 
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Nr 148. Uppsala kommuns indelning 
av valkretsar och valdistrikt i Upp-
sala kommun inför val till Europa-
parlamentet samt till allmänna valen 
2014 
KSN-2012-1172 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att föreslå länsstyrelsen besluta om valdistrikts- 
och valkretsindelning i Uppsala kommun i enlighet 
med valnämndens förslag, samt 
 
att överlämna beslutet till länsstyrelsen för pröv-
ning och fastställelse. 
 
Uppsala den 19 juni 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Bengt West-
man, Irene Zetterberg (båda S), Rickard Malm-
ström (MP) och Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Valnämnden har i skrivelse den 23 maj 2013 re-
dovisat förslag till indelning i valdistrikt och 
valkretsar (ärendets bilaga). Förslaget innebär att 
antalet valdistrikt utökas från 122 till 163 stycken. 
Utgångspunkten har varit att inget valdistrikt bör 
omfatta mer än 1 400 röstberättigande. Antalet 
valkretsar är fortsatt tre stycken.  
 
 

 
Föredragning 
Förslaget till ny indelning av valdistrikt och val-
kretsar innebär att antalet valdistrikt ökar, vilket 
medför ökade kostnader. Dessa utökade kostnader 
ryms inom den budget som valnämnden tilldelats i 
kommunfullmäktige beslut om IVE 2014-17.  
 
Att utöka antalet valdistrikt anses nödvändigt då 
befolkningsmängden i Uppsala kommun har ökat 
sedan föregående val. Valdistriktsindelningen ger 
även utrymme för en fortsatt växande kommun in-
för nästkommande val. Ett minskat antal röst-
berättigande i de största valdistriken underlättar 
också rösträknandet. 
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Nr 149. Motion av Jeannette Esca-
nilla (V) om att avsk affa delade turer 
inom vård och omsorgen 
KSN-2012-0796 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen med hänvisning till ärendets 
föredragning. 
 
Erik Pelling, Hilde Klasson, Bengt Westman, 
Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, 
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szat-
mari Waldau (V) reserverar sig till förmån för 
bifall till motionen. 
 
Uppsala den 7 maj 2013 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Erik Pelling, 
Hilde Klasson, Bengt Westman, Irene Zetterberg 
(alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Simone Falk, Louise Lan-
derholm Bill (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin 
Ericsson (C) och Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Jeannette Escanilla (V) har i en motion, väckt den 
28 maj 2012, föreslagit kommunfullmäktige be-
sluta att delade turer ska avskaffas inom vård och 
omsorgen i Uppsala kommun. Motionen återges i 
ärendets bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Yttrande har inkommit från styrelsen för Vård och 
bildning. Styrelsen anser att utgångspunkten är att i 
möjligaste mån undvika delade turer. Med nu-
varande förutsättningar menar styrelsen dock att 
delade turer är att föredra framför fler arbetspass 
fördelade på fler dagar och/eller tätare helgtjänst-

göring. Med slopade delade turer bedömer styrel-
sen att fler deltidsanställda medarbetare behövs, 
något som i sin tur skulle motverka kommunens 
inriktning om att kunna erbjuda heltidsanställ-
ningar. 
 
Förvaltningen arbetar med scheman och beman-
ning på ett flexibelt sätt för att så långt som möjligt 
kunna erbjuda, de som önskar, heltid inom vård- 
och omsorgsyrkena. Arbetet intensifieras i ännu 
högre grad utifrån den av kommunstyrelsen antag-
na riktlinjen om arbetstid.  
 
Reservation har anförts av (V), (S) samt (MP), 
bilaga 2.  
 
Föredragning 
Kommunstyrelsen antog vid sammanträde 13 juni 
2012 nya riktlinjer för arbetstid med utgångspunkt 
i den av fullmäktige antagna arbetsgivarpolicyn. I 
riktlinjerna slås fast att kommunen tillämpar, inom 
ramen för verksamhetens behov och förutsätt-
ningar, heltid som norm för tillsvidareanställda 
medarbetare. Förläggning och omfattning av ar-
betstid är i första hand alltid en fråga om verk-
samhetens behov för att uppnå önskat resultat.  
 
Delade turer är mest vanligt inom äldreomsorgen 
och växelboenden inom hemvården. Generellt ar-
betar medarbetare inom omvårdnadsområdet 
endast en delad tur per femveckorsperiod. Konsek-
vensen av att ta bort delade turer helt skulle 
mycket troligt innebära ett ökat antal deltidsan-
ställda, det vill säga fler och kortare arbetspass, för 
att kunna svara upp mot verksamhetens behov. Fler 
deltidsanställda i sin tur innebär att de boende 
möter fler medarbetare, något som kan skapa en 
känsla av minskad kvalitet och trygghet inom 
vården. Kommunens inriktning är för övrigt att 
komma bort från ofrivilliga deltidstjänster. 
 
Kommunen organiserar arbetet med scheman och 
bemanning på ett flexibelt sätt, med hög del-
aktighet från medarbetarna, för att så långt som 
möjligt kunna erbjuda medarbetare önskad syssel-
sättningsgrad, inte minst inom vård- och omsorgs-
yrkena.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ej aktuellt med föreliggande förslag. 
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Nr 150. Motion av Erik Pelling m fl 
(alla S) om att det är  dags för en rik-
tig sporthall i Storvreta 
KSN-2012-0713 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen i enlighet med föredrag-
ningen i ärendet. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V) reserverar sig till förmån för bifall till 
motionen. 
 
Uppsala den 22 maj 2013 
På kommunstyrelsen vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Karin Ericsson (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Bur-wick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klas-son (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande; Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Irene Zetterberg, Milischia Rezai 
(båda S) och Rickard Malm-ström (MP). 
 
Ärendet 
Erik Pelling m fl (alla S) har i motion, väckt den 28 
maj 2012, yrkat att kommunfullmäktige beslutar 
att uppdra till idrotts- och fritidsnämnden att i 
samråd med föreningsliv och skolor i Storvreta 
utreda alla väsentliga förutsättningar för att snarast 
möjliggöra en modern och funktionsduglig 
sporthall med publikkapacitet i centrala Storvreta. 
Motionen återges i ärendets bilaga 1. 
 
 
 
Remissbehandling 

Ärendet har remitterats till idrotts- och fritids-
nämnden (IFN). Nämnden anför att det pågår ett 
arbete med att utarbeta en långsiktig försörjnings-
plan för idrottsanläggningar i Uppsala. Planen ska 
bland annat ta hänsyn till medborgarnas, skolans 
och föreningsmedlemmarnas behov och utgöra un-
derlag för kommande beslut om utveckling av nya 
och befintliga anläggningar. I uppdraget ingår att 
beakta behovet av en funktionsduglig sporthall 
med publikkapacitet i Storvreta och nämnden be-
dömer att man inte behöver ett ytterligare uppdrag 
från kommunfullmäktige. Ärendets bilaga 2. 
 
Föredragning 
Idrotts- och fritidsnämnden har i IVE 2011-2014 
uppdraget att utarbeta en långsiktig försörjnings-
plan för den fortsatta utvecklingen av kommunens 
arenor och anläggningar. Det arbetet pågår och un-
der 2013 kommer idrotts- och fritidsnämnden att 
fatta beslut om en långsiktig försörjningsplan. 
Idrotts- och fritidsnämnden har även genom den 
förändring av reglementet, som kommunfull-
mäktige beslutade vid sitt sammanträde i december 
2012, ansvaret för planering och utveckling av 
idrotts- och fritidsverksamheten i kommunen. Det 
innebär att idrotts- och fritidsnämnden har ett 
tydligt ansvar för planeringen av kommunens 
idrotts- och sportanläggningar.  
 
Det förslag som motionären lägger fram beaktas 
följaktligen i det arbete som idag utförs av idrotts- 
och fritidsnämnden. Något ytterligare uppdrag med 
anledningen av motionen är därför inte erfor-
derligt. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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Nr 151. Motion av Malena Ranch och 
Maria Gardfjell (båda MP) om ökade 
kunskaper och för ebyggande arbete 
mot hedersvåld 
KSN-2012-0937 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg, 
barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden 
för barn och unga att utreda vilka ytterligare in-
satser som krävs för att uppnå Uppsala kommuns 
mål om att bekämpa mäns våld mot kvinnor samt 
utreda vilka behov av utbildning som finns hos 
myndighetspersonal som möter kvinnor, barn, 
ungdomar och unga vuxna som är utsatta för så 
kallat hedersrelaterat våld och andra former av 
extrem social kontroll i olika kulturella kontexter, 
 
att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg, 
socialnämnden för barn och unga och barn och 
ungdomsnämnden att se över möjligheterna till 
ökad samverkan med ideella organisationer som 
arbetar med att stödja ungdomar som utsätts för så 
kallat hedersrelaterat våld och andra former av 
extrem social kontroll i olika kulturella kontexter, 
samt 
 
att därmed besvara motionen. 
 
 
Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till 
förmån för bifall till motionen. 
 
Uppsala den 22 maj 2013 
På kommunstyrelsen vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Karin Ericsson (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 

Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande; Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Irene Zetterberg, Milischia Rezai 
(båda S) och Rickard Malm-ström (MP). 
 
Ärendet 
I motion av Malena Ranch och Maria Gardfjell 
(båda MP), väckt den 27 augusti 2012, föreslås 
kommunfullmäktige uppdra till kommunstyrelsen 
att ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat 
våld. Vidare föreslås att nämnden för hälsa och 
omsorg får uppdrag att tillsätta en samordnare med 
fokus på hedersrelaterat våld och förtryck samt att 
utreda och utveckla stöd runt personer som söker 
skydd för att möjliggöra ett bra nätverk runt in-
dividen. Samma nämnd samt barn- och ungdoms-
nämnden och socialnämnden för barn och unga 
föreslås också ges uppdraget att utreda vilka behov 
av utbildning som finns hos myndighetspersonal 
som möter barn, ungdomar och unga vuxna som är 
utsatta för extrem social kontroll samt se över möj-
ligheterna till ökad samverkan med ideella orga-
nisationer som arbetar med att stödja ungdomar 
som utsätts för hedersrelaterat våld (ärendets 
bilaga 1). 
 
Remissbehandling 
Remissvar har lämnats av barn- och ungdoms-
nämnden (BUN) (ärendets bilaga 2), utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden(UAN) (ärendets 
bilaga 3), socialnämnden för barn och unga (SBN) 
(ärendets bilaga 4) samt nämnden för hälsa och 
omsorg (NHO) (ärendets bilaga 5).  
 
I BUN har avgivits reservation från (MP) och (S). 
I UAN har avgivits reservationer från (S) och (V) 
resp (MP). I SBN reserverar sig (S), (MP) och (V). 
I NHO reserverar sig (MP). 
 
BUN, UAN och SBN anger alla att kunskaper och 
förebyggande arbete mot hedersvåld är mycket 
angelägna områden men att det pågående arbetet 
som sker i kommunen är tillräckligt i nuläget.  
 
UAN nämner också sitt samarbete och stöd till 
flera projekt som gäller våld i nära relation, 
exempelvis har organisationen TRIS(Tjejers rätt i 
samhället) som arbetar med hedersrelaterat våld 
fått ekonomiskt stöd 2012. 
 



 

NHO beslutade hösten 2012 att revidera kom-
munens plan mot hot, våld och förtryck och inklu-
dera arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld. 
De har också tillsatt en samordningsfunktion som 
har ansvar för det övergripande arbetet med frågor 
som rör våld i nära relationer. 
 
I februari 2012 startade Resurscentrumet Nexus sin 
verksamhet för personer som utsätts för våld i nära 
relationer. Målgruppen är personer över 13 år av 
båda könen. SBN ansvarar för resursteamet Fam-
nens verksamhet för ungdomar som utsätts för he-
dersrelaterat förtryck och våld och den har numer 
inkluderats i Nexus verksamhet. På så sätt kan per-
soner som utsätts för våld få ett sammanhållet stöd, 
ungdomar slipper hamna i skarven mellan att be-
traktas som unga eller vuxna och även vuxna som 
utsätts för hedersrelaterat våld kan få stöd. 
 
Samordnaren, tillsammans med en arbetsgrupp be-
stående av representanter från verksamheter inom 
NHOs och SBNs ansvarsområden ser över behovet 
av grundutbildning i området våld i nära relationer 
inklusive hedersrelaterat förtryck och våld. Avsik-
ten är att utbildningen ska ske kontinuerligt och 
arrangeras utifrån ett brett perspektiv och rikta sig 
till såväl myndighetsenheter som skola och fritid.  
 
För att utveckla stödet runt personer som söker 
skydd och för att möjliggöra ett bra nätverk runt 
individen ska NHO låta utreda förutsättningarna 
för om kommunen ska ansluta sig till kommun-
samverkan Kompotten. Kompotten består av 25 
kommuner som hjälper varandra att ta emot 
skyddsbehövande som inte kan bo kvar i sin hem-
kommun och som kan erbjuda adekvat stöd. I 
dagsläget finns redan ett lekmannanätverk knuten 
till Nexus och ungdomar över 18 år som bor kvar i 
Uppsala kan få en stödperson därifrån via Nexus. 
De under 18 år erbjuds stöd inom ramen för kom-
munens IFO-verksamhet för barn och unga. 
 
NHO anger slutligen att i arbetet mot våld i nära 
relationer är samverkan med ideell verksamhet 
viktig och dialog med intresserade föreningar har 
hållits. Avsikten är att hitta en form för samverkan 
som kan bli en del av det pågående arbetet med 
lokal överenskommelse med idéburna organisa-
tioner (LÖK).  
 
Reservationer har avgivits i UAN och SBN av 
(S),(V) och (MP), i NHO av (MP) samt i BUN av 
(S) och (MP). 
 

Föredragning 
IVE 2013-2016 har inriktningsmålen ”Uppsala är 
ledande i frågor som gäller kvinnofrid”, ”Männi-
skor som är utsatta för våld och hot får adekvat 
stöd” och ”Personer som brukar våld och hot får 
behandling”. Målen avser våld, hot och förtryck 
och inkluderar således även det hedersrelaterade.  
2007 fick Socialstyrelsen inom ramen för Rege-
ringens handlingsplan (Skr. 2007/08:39) i uppdrag 
att effektivisera kommunernas arbete mot köns-
relaterat våld. Målet var bland annat att arbetet ska 
bli mer målinriktat, strukturerat och samordnat. 
Socialstyrelsens tillsynsrapport kom i slutet av 
april och den visar att kommunen har behov av 
mer utbildning bland personal och väl imple-
menterade rutiner. Rapporten kommer att vara väg-
ledande i arbetet med NHOs arbete med hand-
lingsplanen som planeras vara klar i slutet av året. 
Handlingsplanen ska inkludera hedersrelaterat våld 
i enlighet med NHOs beslut om att inkludera dessa 
frågor i planen för hot, våld och förtryck. 
 
I likhet med de nämnder som yttrat sig finner kom-
munstyrelsen att frågan är angelägen och att det 
idag pågår ett omfattande arbete med att utveckla 
kommunens arbete mot våld i nära relationer. Flera 
av aktiviteterna har nyligen påbörjats.  
 
Arbetet utgår från IVEs mål och stöds av Social-
styrelsens arbete. Därför behövs i dagsläget inte 
något särskilt kommunalt program för området. 
Frågan om en särskild samordnare behövs ska av-
göras på nämndnivå. De särskilda uppdrag motio-
nen vidare framför får också prövas i det pågående 
arbetet. 
 
Något särskilt uppdrag från kommunfullmäktige 
bedöms därför inte erforderligt.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut  
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Nr 152. Motion av Maria Gardfjell 
(MP) om en parklek i Uppsala 
KSN-2012-1189 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V) reserverar sig till förmån för bifall till mo-
tionen. 
 
Uppsala den 22 maj 2013 
På kommunstyrelsen vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Karin Ericsson (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande; Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Irene Zetterberg, Milischia Rezai 
(båda S) och Rickard Malmström (MP). 
 
Ärendet 
Maria Gardfjell (MP) har i motion, väckt den 26 
november 2012, yrkat att kommunfullmäktige upp-
drar åt gatu- och samhällsmiljönämnden att ta fram 
förslag på lämpliga lokaliseringar för parklek med 
bemanning och stort utbud av olika inomhus- och 
utomhusaktiviteter. Motionen återges i ärendets 
bilaga 1. 
 
 
 
 
Remissbehandling 
Remissvar har lämnats av gatu- och samhällsmiljö-
nämnden (ärendets bilaga 2). Nämnden har i dia-

loger med brukarna inte noterat något uttalat 
önskemål om parklek och satsar på att utveckla be-
fintliga lekplatser. Kommunens mål är att lekplat-
ser ska vara säkra, trygga och intressanta för barn i 
alla åldrar. Att starta en parklek bör föregås av en 
kostnadskalkyl då lokaler och medarbetare krävs.  
 
Reservation har lämnats av (MP), (S) samt (V). 
 
Föredragning 
Vardaglig fysisk aktivitet har stor betydelse för 
vårt välbefinnande och vår hälsa. I dag är vi mer 
stillasittande än någonsin – på jobbet, i bilen, på 
fritiden. Det är därför viktigt att skapa miljöer som 
medverkar till goda vanor hos barn och leken är 
speciellt viktig ur många aspekter.  
 
Den byggda miljöns struktur och utformning har 
här stor betydelse för om vi väljer att gå, cykla, 
leka och motionera. Det är därför viktigt att sam-
lokalisera lekplatser vid skolor där barnen vistas 
större delen av dagen, dels under skoltiden och 
därefter fritids. Skolan och dess närmiljö utgör 
oftast trygga igenkännande miljöer och vägarna dit 
arbetar kommunen särskilt med för att få säkra och 
trygga. Detta gör det enklare att även använda 
lekplatserna utanför skoltid som exempelvis på 
helgerna. I första hand bör kommunen därför arbe-
ta för att uppfylla befintligt mål om lekplatser, dvs. 
vara säkra, trygga och intressanta för barn i alla 
åldrar där de lokaliseras för att kunna dubbel-
utnyttjas, dvs. både under skoltid och på fritid.  
 
Om parklek efterfrågas i större utsträckning kan 
frågan prövas i gatu- och samhällsmiljönämnden 
som i sin tur bör samordna arbetet med barn- och 
ungdomsnämnden.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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Nr 153. Motion av Johan Lundqvist 
(MP) om trygga cykelvägar i Uppsala 
KSN-2012-0771 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen i enlighet med föredrag-
ningen i ärendet. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V) reserverar sig till förmån för bifall till 
motionen. 
 
Uppsala den 22 maj 2013 
På kommunstyrelsen vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Karin Ericsson (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande; Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Irene Zetterberg, Milischia Rezai 
(båda S) och Rickard Malm-ström (MP). 
 
Ärendet 
Johan Lundqvist (MP) har i motion, väckt den 28 
maj 2012, yrkat att kommunfullmäktige uppdrar åt 
gatu- och samhällsmiljönämnden att vid framta-
gandet av cykelplan särskilt arbeta med trafik-
miljön och tillgången till cykelvägar vid skolorna i 
kommunen. Motionen återges i ärendets bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Remissvar har lämnats av gatu- och samhällsmiljö-
nämnden (ärendets bilaga 2). Nämnden är positiv 
till insatser som bidrar till en trafiksäkrare och 
tryggare trafikmiljö runt skolorna. I den framtagna 

handlingsplanen föreslås ökad satsning på säkra 
skolvägar. 
 
Föredragning 
Under 2012 arbetades förslag till cykelpolicy med 
riktlinjer samt en handlingsplan fram. Policyn till-
sammans med riktlinjerna är ute på remiss. Av-
sikten är att kommunfullmäktige antar policyn 
efter sommaren.  
 
Kortfattat innebär förslagen att Uppsalas vilje-
inriktning ska vara att andelen cyklister ska öka 
och att Uppsala ska uppfattas som en cykelstad. 
Vidare ska det vara snabbt, bekvämt samt tryggt 
och säkert att cykla inom Uppsala kommun. Mål-
grupper som framförallt ska prioriteras förslås att 
vara förvärvsarbetare, studenter samt barn och 
skolungdom.  
 
Handlingsplanen följer upp dessa målsättningar 
och ambitioner med konkreta förslag, däribland 
åtgärder för att göra det tryggare och mer trafik-
säkert att cykla. Skolorna är viktiga målpunkter 
och kommunen arbetar redan idag med säkra skol-
vägar.  
 
Handlingsplanen tar också särskilt upp insatser i 
områden där barn vistas i. Barn under 12 år är dock 
inte mogna att cykla i staden på egen hand, men 
med genomförda och planerade åtgärder grund-
läggs förhoppningsvis sunda cykelvanor hos skol-
barnen som fortsätter även i vuxen ålder.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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Nr 154. Motion av Elvira Caselunghe 
och Kristin Lilieqvist (båda MP) om 
ökad andel matproducerande och ät-
bara växter 
KSN-2012-1134 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen i enlighet med föredrag-
ningen i ärendet. 
 
Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till 
förmån för bifall till motionen. 
 
Uppsala den 22 maj 2013 
På kommunstyrelsen vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Karin Ericsson (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande; Mats Gyllander, 
Christopher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), 
Peter Nordgren (FP), Irene Zetterberg, Milischia 
Rezai (båda S) och Rickard Malmström (MP). 
 
Ärendet 
Elvira Caselunghe och Kristin Lilieqvist (båda 
MP) har i motion väckt den 29 oktober 2012 yrkat 
att kommunfullmäktige ger gatu- och samhälls-
miljönämnden i uppdrag att anta en strategi för hur 
andelen växter som producerar ätbar föda ska öka 
på all mark i Uppsala, både i centrum och i om-
givande stadsdelar. Ärendets bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till gatu- och samhälls-
miljönämnden (GSN). Ärendets bilaga 2. 
 

GSN anför att Uppsala är idag den kommun i 
Sverige som har flest antal odlingslotter per invå-
nare. Flera initiativ har tagit under åren. En inspira-
tionsguide för stadsodling håller på att utarbetas.  
 
Det finns ett stort antal bärbuskar, äppel- och 
päronträd, hasselbuskar m m spridda i stadens par-
ker. Frukten tas dock sällan om hand av människor 
utan blir liggande som fallfrukt. Nämnden anser att 
de växter som producerar ätbara frukter, bär och 
nötter redan finns och nyplanteras i en väl avvägd 
omfattning och att det därför inte finns behov av 
någon specifik strategi för hur andelen växter som 
producerar ätbar föda ska öka på all mark i 
Uppsala. 
 
(MP) och (V) har anmält reservation. 
 
Föredragning 
Växter som producerar ätbar föda är en av flera 
olika ekosystemtjänster som naturen ger oss med-
borgare. I staden har vi träd som svalkar och ger 
skugga samt mark som ger oss mat, filtrerar vatten 
och minskar risk för översvämningar. Att tillvarata 
och utveckla potentialen i dessa tjänster är en stra-
tegisk fråga för kommunen. Det handlar om att ge 
förutsättningar för en högre självförsörjningsgrad, 
en mer naturlig och giftfri odling, en anpassning 
till klimatförändringar och att utveckla stadens 
attraktivitet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 24 september 2012 
att ge GSN i uppdrag att 1) se över regelsystemet 
för lokal odling på kommunal mark i Uppsala för 
att kunna möta framtidens olika behov av stadsod-
ling samt 2) att se över de utpekade områdena för 
odling i översiktsplanen i syfte att utreda om de är 
tillräckliga för att utveckla stadsodlingen i 
Uppsala. Dessutom tas just nu en stadsodlings-
guide fram.  
 
Att utveckla kunskapen kring och synliggöra 
lokala ekosystemtjänster är en viktig fråga i det 
hållbara samhälle som Uppsala kommun vill och 
ska vara. Kommunstyrelsen (KS) har därför i di-
rektiven till aktualiseringsprövningen av översikts-
planen lagt in en undersökande studie kring de 
lokala ekosystemtjänsterna. I denna bör ekosys-
temtjänster i form av växter som producerar föda 
ingå. Därmed krävs inget särskilt uppdrag med 
anledning av motionen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut 
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Nr 155. Motion av Pavel Gamov (SD) 
om stöd för den konstnärliga yttran-
defriheten 
KSN-2013-0259 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Uppsala den 19 juni 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, 
Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP), Karin 
Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg 
(båda S), Rickard Malmström (MP) och Emma 
Wallrup (V). 
 
Ärende 
Pavel Gamov (SD) föreslår i en motion, väckt den 
28 januari 2013, att kommunfullmäktige uppdrar 
till kulturnämnden att erbjuda Lars Vilks möjlig-
heten att visa upp sin konst på Uppsala stads-
bibliotek, ärendets bilaga 1.  
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till kulturnämnden, 
ärendets bilaga 2. Nämnden föreslår att motionen 
avslås i sin helhet. Kulturnämnden värnar prin-
cipen om armlängds avstånd till konstnärliga 
bedömningar inom de kulturverksamheter som får 
uppdrag från kulturnämnden. Kulturnämnden 
framhåller att enligt 3 kap. 9 § kommunallagen ska 
kommunfullmäktige besluta i ärenden av princi-
piell beskaffenhet eller som annars är av större vikt 

för kommunen. Vilka utställningar som ska visas 
inom ramen för kommunens kulturverksamhet är 
inte en sådan fråga. 
 
Föredragning 
Armlängds avstånd mellan politiska beslut och 
konstnärliga bedömningar är en bärande princip 
inom kulturpolitiken. Det innebär att bedömningar 
av konstnärlig kvalitet inte ska göras av politiker 
utan av ämnesexperter. Politiska beslutsfattare ska 
stödja kultur och konst, men inte blanda sig i 
konstnärliga överväganden och beslut. Detta för att 
säkerställa den konstnärliga friheten och yttrande-
friheten.  
 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett kultur-
politiskt program (KF 2005) där övergripande mål 
och inriktningar anges för Uppsalas kulturpolitik. I 
programmet anges; 
  
”Uppsala är en mångkulturell stad och en inter-
nationell mötesplats med livaktiga och goda rela-
tioner till omvärlden. Integration, tolerans och de-
mokrati utvecklas i ett öppet samhälle som har 
många kontaktytor och uppmuntrar mångfald. Här 
finns internationellt framgångsrika kulturutövare 
inom olika områden och med olika etnisk bak-
grund. Dessa utgör en stor tillgång som ska till-
varatas på olika sätt, exempelvis i kommunens 
egna internationella samarbeten”.  
 
Programmet gäller för samtliga kommunala verk-
samheter. Kommunfullmäktige ska inte detaljstyra 
kommunal utställningsverksamhet. Därför föreslås 
att motionen avslås.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut.  
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Nr 156. Motion av Robert Damberg 
(MP) om en innerstad för gående och 
cyklister 
KSN-2012-1215 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen i enlighet med föredrag-
ningen i ärendet. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V) reserverar sig till förmån för att fullmäktige 
ska besluta 
 
”att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att 
omvandla Svartbäcksgatan, fram till Skolgatan, till 
en gågata med cykelväg, 
 
att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att 
utreda möjligheten att omvandla Västra resp Östra 
Ågatan till gågata med cykelväg, 
 
att bifalla de två sista attsatserna i motionen, samt 
 
att därmed besvara motionen.” 
 
 
Uppsala den 19 juni 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, 
Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP), Karin 
Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg 

(båda S), Rickard Malmström (MP) och Emma 
Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Robert Damberg (MP) yrkar i motion, väckt den 
26 november 2012, att kommunfullmäktige upp-
drar till gatu-och samhällsmiljönämnden att 
 
- omvandla Svartbäcksgatan till gågata med 
cykelväg, 
- omvandla Östra och Västra Ågatan till gågata 
med cykelväg, 
- se över möjligheterna att skapa en ”grön våg” vid 
övergångsställen för gående och cyklister i 
innerstaden. 
 
Vidare föreslås att fullmäktige uppdrar till gatu- 
och samhällsmiljönämnden, kulturnämnden och 
plan- och byggnadsnämnden att omvandla St 
Erikstorg och Fyristorg till vistelsetorg 
 
Motionen återges i ärendets bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Remissvar har lämnats av gatu- och samhälls-
miljönämnden (GSN) (ärendets bilaga 2), kultur-
nämnden (KTN) (ärendets bilaga 3) och plan- och 
byggnadsnämnden (PBN) (ärendets bilaga 4). 
Reservationer har lämnats i GSN och i KTN av 
(MP), (S) och (V), samt i PBN av (MP). 
 
Gatu- och samhällsmiljönämnden anser att det med 
de förutsättningar och behov som finns idag inte är 
lämpligt att i sin helhet tillmötesgå de i motionen 
föreslagna förändringarna. Nämnden anser att vissa 
förslag i motionen på sikt kan vara lämpliga att 
studera närmare, till exempel frågan om att om-
vandla Svartbäcksgatan norr om St. Olofsgatan till 
att bli mer naturlig fortsättning av gågatan. Då det 
pågår ett stadsförnyelsearbete för de centrala delar-
na av staden i samarbete mellan kommunen och 
Uppsala Citysamverkan AB anser dock gatu- och 
samhällsmiljönämnden att eventuella förändringar 
av stadsrummen inte ska föregå det arbetet. 
 
Kulturnämnden anser att Fyristorg och St. Eriks 
torg delvis har förlorat sin funktion som platser 
med ett rikt offentligt liv och är därför positiv till 
initiativ som kan bidra till att platserna blir mer att-
raktiva för kommunens invånare och besökare. Det 
krävs dock att medborgarnas behov av parkerings-
möjligheter tillgodoses på ett tillfredställande sätt 
så att stadskärnan karaktär av social och kulturell 



 

mötesplats inte går förlorad på grund av minskad 
tillgänglighet. 
 
Plan- och byggnadsnämndens anför att det inte be-
hövs någon ny detaljplan för att omvandla St. Eriks 
torg och Fyristorg från parkering till vistelsetorg 
och att de båda torgens funktion kan komma att ses 
över med anledning av pågående parkerings-
utredning. När det gäller Östra och Västra Ågatan 
samt Svartbäcksgatan mellan Skolgatan och St. 
Olofsgatan kan de lokala trafikföreskrifterna på 
gatorna ändras med befintlig detaljplan. 
 
Föredragning 
I översiktsplanen beskrivs kommunens ambitioner 
för innerstaden och stadskärnan. Den ska bland 
annat vara en attraktiv mötesplats med extra god 
tillgänglighet för fotgängare och cyklister. Vidare 
ska det vara hög framkomlighet för kollektiv-
trafiken till resecentrum och lågfartsområde för 
bilar. Trafiken ska ske på stadens villkor. Över-
siktsplanen har också högt uppsatta mål vad det 
gäller trafikslagens olika andelar där de hållbara 
transportsätten gång, cykel och kollektivtrafik sam-
manlagt ska utgöras en andel på minst 70 procent. 
 
För att nå detta arbetar kommunen med flera olika 
projekt. Det har bl.a. tagits fram förslag till en 
cykelpolicy och en parkeringspolicy med till-
hörande riktlinjer och konkreta handlingsplaner. 
De är nu är ute på remiss. Vissa av förslagna åtgär-
der pågår som t.ex. en parkeringsutredning. Sedan 
flera år tillbaka finns ett samarbete mellan kom-
munen och Uppsala Citysamverkan AB för att 
stärka centrums attraktivitet. Omvandlingen av 
Dragarbrunnsgatan är ett exempel på detta.  
 
Ett annat pågående arbete är kring den sk. Parad-
gatan utmed Drottninggatan. Det pågår även ett 
omfattande arbete tillsammans med kollektiv-
trafikförvaltningen/UL för att skapa ett mer kon-
kurrenskraftigt linjenät där kollektivtrafiken ska 
locka fler till att ställa bilen och istället åka kollek-
tivt. Innerstaden är en mycket viktig målpunkt och 
att skapa attraktiva hållplatser med acceptabla 
avstånd till de olika utbud och delmålpunkter är 
viktigt, men svårt. 
 
 
 
 
 

Det arbetas alltså på flera håll för att steg för steg 
nå ambitionerna i ÖP 2010 som också stämmer 
med intentionerna i motionen. Det är dock för 
tidigt att ställning till de konkreta förslag som ges i 
motionen. Även om successiva avstämningar sker 
mellan projekten måste de pågående utredningarna 
komma längre och vägas ihop till en realistisk och 
tilltalande helhet då det förekommer att de olika 
särintressena står emot varandra. Även de före-
slagna åtgärderna i motionen bör då vägas in.  
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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Nr 157. Motion av Rickard Malm-
ström (MP) om strategi för Grön IT 
KSN-2012-1190 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen i enlighet med före-
dragningen i ärendet. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V) reserverar sig till förmån för  
bifall till motionen. 
 
Uppsala den 19 juni 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, 
Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP), Karin 
Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg 
(båda S), Rickard Malmström (MP) och Emma 
Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Rickard Malmström (MP) har i motion, väckt den 
26 november 2012, yrkat att kommunfullmäktige 
uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra en så 
kallad Grön IT Audit och att kommunen därefter 
omgående tar fram en kommunövergripande 
strategi för Grön IT. Motionen återges i bilaga. 
 
Föredragning 
Grön IT är ett samlingsbegrepp för de åtgärder som 
syftar till minskad miljöbelastning med hjälp av IT. 

Dels handlar det om att minska miljöpåverkan och 
energiförbrukning på arbetsplatser eller i dator-
hallar, dels om att arbeta med IT som ett verktyg 
för att minska hela organisationens miljöpåverkan. 
Men det innefattar även mindre frågor så som 
inköp av miljömärkta IT-produkter samt åter-
vinning av emballage eller uttjänt elektronik. 
 
De främsta möjligheterna för att minska belast-
ningen finns i att effektivisera användningen av 
energi för transporter och uppvärmning. Detta kan 
exempelvis innebära ruttplanering och optimering 
med hjälp av GPS inom hemtjänsten. Men också 
telefon- och webbmöten istället för fysiska möten. 
Satsningar på e-tjänster är ett annat exempel på en 
lösning som sparar miljö, tid och pengar. 
 
Grön IT audit, GITaudit, är en metod framtagen av 
TCO Development för att genomföra en genom-
lysning av en organisation med målet att öka för-
ståelsen för hur man kan minska sin miljö-
påverkan. GITaudit innebär att man efter genom-
förd genomlysning tar fram en handlingsplan för 
fortsatt arbete och sedan följer upp med fler 
genomlysningar för att mäta framstegen som görs. 
Dessa presenteras med ett indexvärde som också 
går att jämföra med andra kommuner och organi-
sationer som arbetar efter samma metod. 
 
Uppsala kommun arbetar redan idag med frågor 
kring grön IT. Teknik och service erbjuder miljö-
vänliga tjänster och produkter, nya miljövänliga 
IT-lösningar, ger rådgivning och hjälp att identi-
fiera och genomföra miljöåtgärder som är anpas-
sade till respektive. När så är möjligt köper kom-
munen in miljömärkta produkter. Kommunen 
återvinner elektronikskrot och sopsorterar för-
packningar samt ställer även miljökrav på sina 
leverantörer vid upphandling och leveranser av 
teknisk utrustning. Kraven gäller effektiva trans-
porter, få mellanlagringar och så lite avfall från 
förpackningar som möjligt.  
 
I den IT-policy samt riktlinjer för styrning av IT 
som gäller för Uppsala kommun uttalas att an-
skaffning, användning och avveckling av IT-lös-
ningar aktivt ska bidra till kommunens klimatmål. 
Kommunens IT-lösningar ska underlätta och möj-
liggöra en ökad resurseffektivitet för verksam-
heterna. Syftet med en särskild strategi för grön it, 
som skulle bli ett parallellt styrdokument, täcks 
alltså av redan antagna styrdokument. 
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Att vidareutveckla och effektivisera användandet 
av IT är något som kontinuerligt måste förbättras 
och något som kommunen arbetar löpande med. I 
Fokusplan för 2013 finns detta även med som ett 
effektmål:  
 
”Nämnder och styrelser sätter mål för energi och 
klimat ur ett verksamhetsperspektiv och föra in 
dessa i det kommungemensamma IT-systemet för 
klimat.” 
 
Det inte orimligt att fler metoder för att ytterligare 
förbättra kommunen kommer att implementeras. 
Framöver kan det bli aktuellt att genomföra någon 
form av audit/genom-lysning för att identifiera 
ytterligare ekonomiska och miljömässiga bespa-
ringar som kan göras i kommunens organisation. 
Men det är inte önskvärt att kommunfullmäktige 
beslutar om vilken specifik metod som ska an-
vändas för detta ändamål innan valmöjligheterna 
setts över.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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Vat kornrnun ar en av 229 kornrnuner som saknar en strategi for Gron IT. Det visar tidningen 
MiljoAktuellts nya rankning "Sveriges Miljobasta Kornrnuner 2012". Avsaknaden av strategi for 
Gron IT gor att vi gar miste om miljo- och effektivitetsvinster i kornrnunen. Det har vi inte rad 
med! Klimatfragan ar en av samhallets stora utmaningar och den ar inte en fraga som loses enbart 
pa nationell eller internationell niva. Aven kornrnunerna har ett ansvar i klimatfragan. Atta av tio 
kornrnuner hat egna klimatmal och kornrnunerna kan aven bidra till att internationella och 
nationella klimatmal nas. 

En enkel och relativt billig insats for att minska de klimatpaverkande utslappen, spara energi och 
skattemedel ar att investera i gron IT. Besparingspotentialen med gron IT i kornrnunerna ar 
avsevard visar en aktuell studie, finansierad av bland andra IBM och TeliaSonera. Totalt kan 
Sveriges kornrnuner spara sju miljarder kronor med gron IT - genom att lara av varandra och 
anvanda befintlig tekn.ik. Besparingspotentialen baseras inte pa optimistiska antaganden. 
Berakningarna av potentialen bygger pa konkreta exempel pa satsningar pa gron IT som bade 
stora och sma kornrnuner gjort. 

Gron IT handlar dels om att den IT-hardvara som kornrnunen koper in ska ha en bra energi- och 
miljoprestanda, dels om enkla atgarder som att stanga av datorn nat man gar hem fran jobbet, det 
vill saga sjalva anvandningen. Minst 700 miljoner kronor kan sparas redan inom 12 manader om 
Sveriges kornrnuner utnyttjar dagens resurser mer effektivt, gor dubbelsidiga utskrifter, staller in 
energisparlagen pa datorer, etc. Den stora besparingspotentialen med Gron IT ligget dock i 
karnverksamheten. Det ar nat IT anvands strategiskt inom exempelvis tuttoptimering av 
hemtjanstresor eller effektivisering av administrativa mtiner som de stora miljovinsterna gors. 
Kornrnuner som offensivt utnyt~at IT i sin verksamhet har minskat miljobelastningen genom 
t.ex. minskat resande, battre planering, och strikta miljokrav pa sina leverantorer. Mojligheter att 
arbeta mer flexibelt, obundet av plats, har for manga kornrnuner varit en viktig deli att spara 
bade pengar och miljo. 

Vi anser att var kornrnun bor ta fram en strategi for Gron IT och att ett forsta steg bor vara att 
lata en oberoende tredje part genomfora en sa kallad "Gron IT Audit", en genomlysning av 
kornrnunens verksamhet inom omradet Gron IT. En sadan genomlysning besvarar fragor som: 
Hut arbetar vi med IT i dag? Vari ligget potentialen med IT for just var kornrnuns 
hallbarhetsarbete? Genomlysningen blir en gemensam gmnd for hur politiker, kornrnunledning 
och forvaltningar tillsarnrnans kan arbeta med Gron IT och utgor en viktig del tillsarnrnans med 
tidigare beslutad IT -policy och riktlinjer. 

Med hdnvisning till detta yrkarjag: 

att kornrnunfullmaktige uppdrar at kornrnunstyrelsen att genomfora en sa kallad Gron IT Audit 
och att kornrnunen darefter omgaende tar fram en kornrnunovergripande strategi for Gron IT. 

Uppsala den 19 november 2012 

~ 
Rickard Malmstrom (MP) 

Miljopartiet de Grona i Uppsala • cto Drabanten • Bang~rdsgata n 13 • 753 20 Uppsala • 018-727 16 75 • uppsala@mp.se • www.mp.se/uppsala 

ncisk
Typewritten Text
Bilaga 1

ncisk
Typewritten Text

ncisk
Typewritten Text

ncisk
Typewritten Text

ncisk
Typewritten Text

ncisk
Typewritten Text



 KF 158         26 AUG 2013 
 

 

 
 

Nr 158. Motion av Emma Wallrup   
m fl (alla V) om att kommunen ska 
satsa på solenergi 
KSN-2012-0954 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen i enlighet med föredrag-
ningen. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V) reserverar sig till förmån för bifall till mo-
tionens tre att-satser med ändring att tredje att-
satsen ska lyda:” att uppdra till kommunstyrelsen 
att utreda möjliga ytor i staden för anläggning av 
solceller samt göra kostnadskalkyler.” 
 
Uppsala den 19 juni 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, 
Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP), Karin 
Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg 
(båda S), Rickard Malmström (MP) och Emma 
Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Emma Wallrup m.fl.(alla V) yrkar i motion till 
kommunfullmäktige, väckt den 27 augusti 2012, 
 
-att plan- och byggnadsnämnden får i uppdrag att 
planera för möjligheten att sätta solenergi-
anläggningar på nya byggnader, samt uppmuntra 

byggherrar och privatpersoner att anlägga 
solpaneler 
 
-att de kommunala bolagen med fastighetsansvar 
får i uppdrag att utreda vilka byggnader som passar 
bra för solceller och att vid nybyggnad planera för 
solceller 
 
-att MEX-utskottet utreder möjliga ytor i staden för 
anläggning av solceller samt gör kostnadskalkyler. 
 
Motionen återges i ärendets bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till plan- och byggnads-
nämnden, fastighetsägarnämnden, Uppsalahem 
AB, Uppsala kommuns industrihus AB, Uppsala 
vatten och avfall AB, samt till Fyrishov AB och 
Uppsala kommuns fastighets AB vilka inte be-
svarat remissen. 
 
Plan- och byggnadsnämnden (ärendets bilaga 2) 
Plan- och byggnadsnämnden (PBN) skriver bland 
annat att nämnden arbetar för att fler sol-
cellsanläggningar ska byggas i Uppsala. Bakgrun-
den är bland annat den utveckling av prisbilden 
som skett de senaste åren. Det har redan byggts 
och är på gång att byggas flera solcellsan-
läggningar i fastighetsägarnämndens regi. 
 
Nämnden framför att kommunen aktivt arbetar 
tillsammans med byggherrar inom stadsutveck-
lingsprojektet Östra Sala backe för att åstadkomma 
solcellsanläggningar. 
 
Fastighetsägarnämnden (ärendets bilaga 3) 
Fastighetsägarnämnden har under 2012 tagit beslut 
om en solenergisatsning. Detta bidrar till kom-
munens klimatmål. Det möjliggörs också i högre 
grad av att prisbilden för solenergi utvecklats gyn-
nsamt, särskilt om man tillämpar ett livscykel-
perspektiv. 
 
Preliminärt planeras för fyra anläggningar men det 
kan komma att bli fler. Av kommunens fastigheter 
skall de som har tak med i huvudsak sydlig orien-
tering och relativt stor tillgänglig takyta väljas. Att 
utreda detta är en del av arbetet. Även solstudier 
ingår som en del av planeringen och bedömningen. 
Detta ska också ses som ett första steg där sol-
energi ingår som en del för åstadkomma nära-noll-
energihus och/eller så kallade plusenergihus, där 
huset ger mer energi än vad det använder. 
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Under 2012 har fastighetsägarnämnden tidigare 
beslutat att avsätta 4 000 tkr till att anlägga sol-
cellsanläggningar för skolor. Det gör det möjligt att 
åstadkomma ett tids- och kostnadseffektivt genom-
förande genom stora beställningsvolymer. Installa-
tionen planeras för första halvåret 2013. 
 
(S), (V) och (MP) anför reservation. 
 
Uppsalahem (ärendets bilaga 4) 
Uppsalahem framför att miljö- och energifrågorna 
är av största vikt för som ser mycket positivt på 
solenergi. Uppsalahem framhåller att de har ett 
ägardirektiv som innebär att de ska systematiskt 
stödja tillämpningen av ny energiteknik. De har 
egna mål med fokus på energihushållning och för-
nyelsebar energi. 
 
Bolaget skriver att solenergi, både för el- och 
värmeproduktion, är något som finns med i plane-
ringen av både nybyggnads- och renove-
ringsprojekt. Frågan hanteras i varje projekt för att 
det ska vara möjligt att kunna utreda de tekniska 
och ekonomiska möjligheterna för installation. 
 
Uppsalahem har en stor testanläggning i Håga by 
med drygt 900 kvadratmeter solfångare av två 
olika modeller. De ger också exempel på flera ob-
jekt där solenergi har eller kommer att installeras. 
Frodeparken blir det första med solceller. 
 
De ekonomiska förutsättningarna skulle förbättras 
om det gavs möjlighet till nettodebitering. 
I många fall begränsas användning av solfångare 
och solceller av bestämmelser i samband med 
planarbetet och bevarandekrav gällande fasader 
och takhöjd. Uppsalahem ser positivt på ett upp-
drag till Plan- och byggnadsnämnden att tydligare 
underlätta för byggherren. 
 
Industrihus (ärendets bilaga 5) 
Industrihus har sedan 10 år tillbaka satsat mycket 
på miljöfrågor, och har redan påbörjat att utreda 
möjligheten att använda solceller och att identifiera 
lämpliga byggnader för detta inom bolagets be-
stånd. Ägardirektiven anger också att Industrihus 
skall arbeta aktivt med energifrågorna. 
 
Bolaget framför att det skulle behövas riktlinjer för 
bedömning av bygglovsärenden som inkluderar 
solenergianläggningar. Det skulle underlätta för de 
kommunala bolagen att själva göra en bedömning 

av rimligheten att få ett bygglov för eventuella 
solcellsanläggningar.  
 
Uppsala Vatten (ärendets bilaga 6) 
Bolagets ambition är att verka för en ökad använd-
ning av solceller om de ekonomiska och verksam-
hetsmässiga fördelarna är konkurrenskraftiga 
jämfört med nuvarande energislag. 
 
Uppsala Vattens huvudsakliga uppdrag och in-
riktning är att bedriva verksamheten på ett effek-
tivt, ekonomiskt och kvalitetssäkert sätt både för 
abonnenter och för samhälle. 
 
Föredragning  
Främjandet av solenergi och framförallt elpro-
duktion genom solcellsanläggningar är ett priori-
terat område i kommunens arbete för miljö och 
klimat och arbetet för teknik- och företags-
utveckling. 
 
På lång sikt har det också betydelse för sårbarhet 
och beredskapsfrågor, genom de möjligheter till 
lokal strömförsörjning som solenergi ger. Särskilt 
om det kombineras med energilagring. 
 
Uppsala har unika möjligheter med den etablerade 
solenergiforskning som Uppsala universitet står för 
och det etablerade arbete inom främjande av ny 
energiteknik som sedan många år bedrivits genom 
Stuns, regionens stödorganisation för innovation 
och företagsutveckling. Under 2013 blir det arbetet 
än mer konkret genom uppföljande projekt som 
startas. Ett dussintal aktörer erbjuds att följa en 
annan liknande aktör som installerar en sol-
cellsanläggning. Tanken är sedan att ett flertal av 
följarna sedan själva går vidare. Hittills är det ak-
tuellt med bostadsrättsföreningar, kommuner res-
pektive mindre företag. 
 
I december 2012 anordnade Uppsala klimat-
protokoll tillsammans med nätverket Skapa mor-
gondagen ett seminarium om solenergi där bland 
annat Uppsalas förutsättningar diskuterades. Upp-
sala klimatprotokoll har några av de största fastig-
hetsägarna som medlemmar. Skapa morgondagen 
är ett nätverk mellan kommunen och bygg- och 
fastighetsbranschen som verkar för en hållbar 
utveckling i Uppsala. Anslaget för seminariet var 
”solceller på alla tak”. Som en följd av seminariet 
skapades sedan en särskild fokusgrupp för sol-
energi inom Klimatprotokollet. 
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Uppsala universitet forskar inte bara på sol-
energitekniken som sådan, utan också på be-
byggelsens energisystem och dess försörjning. 
Kommunen har etablerat ett nytt samarbete med 
inriktning på potentialen för solenergi i den geog-
rafiska kommunen, samt hur den kan realiseras. 
Arbetet knyts till bland annat Klimatprotokollet 
och Färdplan klimatneutralt Uppsala.  
 
Av remissvaren framgår att inom kommun-
organisationen pågår arbete med att konkret till-
ämpa solenergilösningar och att systematiskt 
överväga detta. Kommunens energi- och klimat-
rådgivning som plan- och byggnadsnämnden an-
svarar för, informerar aktivt om solenergi. 
 
Solenergianläggningar kan i princip sättas på alla 
typer av byggnader, inte bara bostadshus och 
lokaler utan också på till exempel vattentorn och 
lantbruksfastigheter. Möjligheterna för solanlägg-
ningar blir självklart mer optimalt om byggnadens 
läge och utsträckning medger så mycket yta i syd-
väst- till sydöstläge som möjligt. Detta är ett av ett 
stort antal aspekter som plan- och byggnads-
nämnden tar hänsyn till i det ordinarie arbetet. Det 
är också möjligt att vidareutveckla det arbetet på 
alla nivåer av planframtagande. Ett gott exempel är 
den fördjupade översiktsplanen för Storvreta. Där 
tydliggörs hållbarhetsfrågan och solenergi lyfts 
fram som en möjlig profilskapande karaktär. En 
vision som sedan måste följas upp i det allmänna 
arbetet och konkretiseras i detaljplaner med mera. 
 
Uppsala kommun har valt att utveckla hållbarhets-
arbetet inom stadsutveckling och nybyggnation 
genom dialog och samverkan med byggherrarna. 
Andra kommuner har valt andra vägar där spe-
cifika mål för hur mycket solenergi eller annan 
energi som ska produceras i byggprojekten. I slut-
ändan kan resultat bli ungefär detsamma för håll-
barhetsfrågorna som helhet. Solenergi är ett av de 
strategiska viktiga inslagen som metodiskt angrips 
i plan- och utvecklingsarbetet i Östra Sala backe, 
där Uppsala kommuns metoder för samverkan med 
byggherrarna utvecklas. Det är däremot inte MEX-
utskottets uppgift att generellt utreda möjliga ytor i 
staden för anläggning av solceller och göra kost-
nadskalkyler för detta. 
 
 
 
 

Möjligheterna med solceller och gestaltningsfrågor 
med mera måste utvecklas i dialog framöver. Det 
är därför inte lämpligt att på det här tidiga stadiet 
av utvecklingen låta plan- och byggnadsnämnden 
utreda och fastställa tydliga riktlinjer.  
 
Fem av kommunens bolag, Uppsalahem, Fyrishov, 
Ukfab, Uppsala parkering och Industrihus har se-
dan flera år ett ägardirektiv som anger att de sys-
tematiskt ska tillämpa ny energiteknik. I förslag till 
IVE 2014-2017 utsträcks det omnämnda ägar-
direktivet att gälla samtliga relevanta kommunala 
bolag. Även gatu- och samhällsnämnden har det 
uppdraget från kommunstyrelsen.  
 
Det framgår av yttrandena från bolagen och fas-
tighetsägarnämnden att ett flertal installationer är 
gjorda, är på gång och att arbetet med att beakta 
solenergilösningar är systematiserat. Det blir vik-
tigt att bevaka att de nybildade bolagen som över-
tagit fastigheter från fastighetsägarnämnden först 
fortsätter de projekt som planerades av nämnden 
och sedan systematiskt inventerar sina fastigheter 
för ytterligare solinstallationer.  
 
Sammanfattningsvis är solenergi viktigt för re-
surshushållning, miljö och klimat, forsknings- och 
näringslivsutveckling, arbetstillfällen, sårbarhet 
och beredskapsfrågor. Småskalig energiproduktion 
kan i ett samspel med de storskaliga energi-
systemen i så kallade smarta nät, skapa ett mer ro-
bust och hållbart energisystem. 
 
Uppsala kommun driver ett aktivt arbete på flera 
plan och i samverkan med många aktörer för att 
påskynda utrullningen av solenergianläggningar i 
större skala med sikte på att solceller och sol-
paneler blir ett naturligt inslag i bebyggelsen och 
ger ett märkbart energitillskott.  Tillsammans med 
Uppsala universitet utreds potentialen och reali-
serbar potential för solenergi i hela kommunen.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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Nr 159. Motion av Emma Wallrup 
(V) om att inför Eco-budget för att 
stärka styrningen av kommunens 
miljöarbete 
KSN-2012-1024 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen i enlighet med föredrag-
ningen i ärendet. 
 
Maria Gardfjell och Frida Johnsson (båda MP) 
reserverar sig enligt ärendets bilaga A. 
 
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till 
förmån för bifall till motionen. 
 
Uppsala den 19 juni 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene Bur-
wick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klas-
son (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda 
MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, 
Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP), Karin 
Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg 
(båda S), Rickard Malmström (MP) och Emma 
Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Emma Wallrup (V) har i motion, väckt den 24 sep-
tember 2012, föreslagit att kommunfullmäktige 
uppdrar till kommunstyrelsen att utreda om Eco-
budget är ett lämpligt styrmedel för att nå kom-
munens klimat och miljömål. 
 
Motionen återges i bilaga. 
 
 

Föredragning 
Ecobudget är ett databaserat verktyg framtaget av 
den internationella organisationen Iclei – Local go-
vernments for sustainability, en samarbets-
organisation för kommuner. Tanken med verktyget 
är att ge stöd till att regelbundet behandla naturre-
surser på samma sätt som finansiella resurser med 
mätning, budgetering och utvärdering.  
 
Uppsala kommun har en styrmodell där alla nämn-
der och bolag bryter ner de övergripande målen till 
effektmål utifrån sin verksamhet. Resultat redo-
visas i den andra tertialrapporten och årsredovis-
ningen – tillsammans med den finansiella rappor-
eringen. 
 
Oavsett vilket it-verktyg eller annan struktur som 
används i ett mål- och uppföljningsarbete, blir det 
inte bättre än vad organisationen förmår av sig 
självt i kombination med de mätmöjligheter som 
finns. Kommunsstyrelsens översiktliga granskning 
av Ecobudget ger vid handen att it-verktyget i sig 
inte ger mer stöd i det arbetet än något annat. 
Uppsala kommun måste ständigt utveckla sin för-
måga att mäta inom miljöområdet för att kunna 
sätta mål och följa upp på ett adekvat sätt. 
 
I motionen omnämns Uppsala klimatprotokoll. 
Kommunfullmäktige fick i februari 2013 redovisat 
resultatet av period 1 av Uppsala klimatprotokoll i 
form av ett Klimatbokslut. Klimatprotokollets 
medlemmar mäter och redovisar sin energianvänd-
ning och klimatpåverkan. Jämförelser görs genom 
nyckeltal per omsättning respektive årsmedarbe-
tare. Klimatbokslutet visar att medlemmarna till-
sammans nådde med råge det satta målet. Resul-
tatet är mer än 2,5 gång den nödvändiga minsk-
ningstakten per år om alla aktörer tar sitt ansvar, 
för att nå fullmäktiges klimatmål. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
 
Bilaga A 
 
MP-reservation 
 
Miljöpartiet tycker att det vore bra att utreda 
motionärens förslag, men vill också peka på att det 
förslag Miljöpartiet haft i budgetförslaget inför 
2014 om att kommunen bör inrätta välfärdsmått 
som komplement till den ekonomiska politiken 
borde utredas likväl. 
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Nr 160. Motion av Frida Johnsson 
(MP) om att förbättra utsläpps-
statistiken 
KSN-2012-0770 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att senast 31 
december redovisa statistiken för Uppsala kom-
muns utsläpp av växthusgaser enligt före-
dragningen, samt 
 
att i övrigt besvara motionen i enlighet med 
föredragningen i ärendet. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V) reserverar sig till förmån för att fullmäktige 
även ska besluta ”att uppdra till kommunstyrelsen 
att senast den 31 december redovisa en översiktlig 
bild av utsläpen av växthusgaser ur ett konsum-
tionsperspektiv.” 
 
Uppsala den 19 juni 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, 
Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP), Karin 
Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg 
(båda S), Rickard Malmström (MP) och Emma 
Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Frida Johansson (MP) har i motion, väckt den 28 
maj 2012, föreslagit kommunfullmäktige  

1. att komplettera den nuvarande statistiken över 
Uppsalas utsläpp av växthusgaser med de utsläpp 
som orsakas av vår konsumtion av varor som till-
verkats i andra länder samt våra internationella 
resor och transporter 
2. att snabbare publicera statistik över Uppsalas 
utsläpp av växthusgaser och komplettera den årliga 
rapporteringen av växthusgasutsläpp med en preli-
minär rapport vid varje halvårsskifte. 
 
Motionen återges i bilaga. 
 
Föredragning 
Konsumtionsperspektivet av Uppsalas klimatpå-
verkan är viktig. Uppsala kommun har därför 
exempelvis sedan 2010 beräknat och målsatt upp-
salabornas långväga resande utanför kommun-
gränsen. Detta har redovisats till kommun-
fullmäktige i Översiktsplan 2010 och i Hållbar-
hetsbokslut för år 2010, 2011 och 2012. 
 
För övrig konsumtion av varor och tjänster finns 
det idag inte några metoder som möjliggör att följa 
konsumtionsperspektivet på kommunnivå på ett 
meningsfullt sätt. Kommunen bevakar metod-
utvecklingen vad gäller att redovisa konsum-
tionsperspektivet. Kommunen har också bidragit 
till metodutvecklingen genom att utveckla en me-
tod för att redovisa just långväga resande inklusive 
internationella resor. Kommunen bevakar allmänt 
utvecklingen för att hitta relevanta metoder så att 
fler betydande områden av Uppsalas klimatpå-
verkan kan redovisas. Det är kommunens strävan 
att alltid tydliggöra att Uppsalas globala klimat-
påverkan är större än den som kan visas i upp-
salasiffror. 
 
Statens årlig klimat- och energistatistik på 
kommunal och regional nivå redovisas med 18-22 
månaders eftersläpning. Detta är inte tillfreds-
ställande givet klimatfrågans allvarliga konsek-
venser och nödvändigheten att agera skyndsamt 
samt att mycket av arbetet måste ske lokalt. 
Kommunen har därför utvecklat mer direkta sätt att 
fånga data så att två tredjedelar av klimatpåverkan 
kan redovisas tidigare än så.  
 
Kommunen har agerat på egen hand och i sam-
arbete med andra kommuner genom sitt med-
lemskap i Klimatkommunerna och genom Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) för att den 
nationella nivån ska tillhandahålla bättre data, och 
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snabbare, till den kommunala nivån. Viss för-
bättring har skett. 
 
En viktig princip i arbetet med att redovisa kom-
munens klimatpåverkan är att ha aktuella, men 
också så Uppsalaspecifika data som möjligt. Den 
utsläppsstatistik som visas ska beröra boende och 
verksamma i Uppsala. Men framförallt för att om 
möjligt kunna se att utsläppen minskar när vi lokalt 
gör åtgärder för att minska utsläppen. Kommunen 
arbetar därför aktivt med att hämta in data från 
andra källor.  
 
I samverkan med energiföretagen verksamma i 
Uppsala får kommunendata i början av varje år. 
Detta möjliggör att i det årliga Hållbarhets-
bokslutet beräkna klimatpåverkan från energi-
användningen för det sist gångna året. Vad gäller 
långväga resande kan dessa data vara klara efter 6-
10 månader. Det innebär att årets Hållbarhetsbok-
slut har data fram till år 2011 för långväga resande. 
För vissa energidata köper kommunen dessa från 
SCB ett år tidigare än de publiceras för alla kom-
muner. I Hållbarhetsbokslut 2012 redovisas data 
fram till år 2011. För utsläpp från trafik, arbets-
maskiner måste vi förlita oss på de data som staten 
tillhandahåller till kommuner. Dessa har aldrig 
publicerats tidigare än 18 månader efter ett visst år, 
ibland så sent som 21-22 månader senare. I Håll-
barhetsbokslut 2012 redovisas alltså dessa utsläpp 
fram till år 2010. 
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Nr 161. Motion av Pavel Gamov (SD) 
om att inrätta ett diskussionsforum 
på kommunens webbplats 
KSN-2013-0180 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen i enlighet med föredragning i 
ärendet. 
 
Uppsala den 19 juni 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, 
Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP), Karin 
Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg 
(båda S), Rickard Malmström (MP) och Emma 
Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Pavel Gamov (SD) föreslår i en motion väckt den 
28 januari 2013 att Uppsala kommun ska inrätta ett 
diskussionsforum på kommunens webbplats 
(ärendets bilaga 1).   
 
I motionen anförs att dialogen med medborgarna i 
Uppsala är för dålig. Många medborgare uttrycker, 
i en undersökning av SCB från hösten 2012, att de 
känner sig maktlösa i politiska frågor och att 
politikerna inte tar till sig synpunkter och åsikter 
från allmänheten samt att de har svårt att komma i 
kontakt med de förtroendevalda. Nöjd-Inflytande-
Index har sjunkit från 44 till 37, vilket SCB klassar 
som inte godkänt.  
 
 

Föredragning 
Idag kommunicerar Uppsala kommun digitalt med 
medborgarna via de sociala mediekanalerna Face-
book, Twitter och Instagram. Det finns sedan några 
år även en dialogfunktion på www.uppsala.se 
(Tyck till). Uppsala kommun har, sedan möjlig-
heterna med sociala medier kom, varit en av de 
kommuner i Sverige som ligger i framkanten av 
utvecklingen.  
 
Kommunstyrelsen har fastställt riktlinjer för 
kommunens webbplatser (ärendets bilaga 2) och 
för kommunens närvaro i sociala medier (ärendets 
bilaga 3). Det är viktigt att särskilt beakta att rikt-
linjerna bestämmer att kanalerna inte är till för 
partipolitiska diskussioner. 
 
Kommunens digitala kanaler utvecklas konti-
nuerligt, med särskilt fokus på användarnas behov. 
Nya kanaler och funktioner, exempelvis webi-
narier, undersöks. Dessa kanaler och funktioner 
kan medborgarna och Uppsala kommun använda 
för dialog och diskussioner, till exempel inför 
beslut i nämnder och styrelser eller frågor om kom-
munens service och tjänster.  
 
I arbetet med att förnya www.uppsala.se utreds 
behov och möjligheter att stödja medborgar-
dialogen på olika sätt på kommunens webbplats, i 
samklang med kommunens digitala kanaler i 
övrigt. Om det visar sig att ett diskussionsforum 
skulle motsvara användarnas behov, kommer det 
att utvecklas.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utveckling av diskussionsforum och andra 
dialogytor sker inom de givna ekonomiska förut-
sättningarna.  
 



ncisk
Typewritten Text
Bilaga 1

ncisk
Typewritten Text



 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 

 
Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret  • 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15   • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel)  • Fax: 018 – 727 00 01 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Riktlinjer för Uppsala kommuns 
externa och interna webbplats 
Antagna av Kommunstyrelsen 2008-11-26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ncisk
Typewritten Text
Bilaga 2

ncisk
Typewritten Text



2 (5) 

Innehållsförteckning 
 
    sidan 
 
1. Syfte    3 
 

2. Utgångspunkt   3 
 

3. Inriktningsmål och effektmål  4 
 

4. Ansvar och ägare av information 4 
 

5. Prioriteringar   4 
 

6. Grafisk profil   4 
 

7. Kris och extraordinär händelse  5 
 

8. Neutralitet och opartiskhet  5 
 

9. Marknadsföring   5 
 
10. Politik    5 

Riktlinjer för Uppsala kommuns webbplats. Antagna av Kommunstyrelsen 2008-11-26. 
 



3 (5) 

1. Syfte 
Uppsala kommuns externa och interna webbplats främsta syfte är att ge 
användarna bra och snabb service. 
 
Genom ökad tillgänglighet, efterfrågat innehåll, tydlig navigering, bättre 
sökfunktion och skriven på klarspråk ska webbplatsen göra det lättare för 
användarna att utföra sina tjänster och ta del av information. 
 
Webbplatsen ska: 

• vara en snabb och effektiv väg till kommunens information, 
kommunikation, service och myndighetsutövning 

• vara navet i den information och service som ges till användarna 
• främja samarbete och utbyte mellan medarbetare, förvaltningar och bolag i 

kommunorganisationen 
• främja interaktion med offentliga aktörer för att öka användarnyttan 
• stärka demokratin och stödja kommunens samhällsuppdrag 
• ge möjlighet till interaktiva tjänster 
• innehålla saklig och tydlig information 
• vara öppen och proaktiv 
• inte ha nyhetsförmedling som sitt främsta syfte 
• tillgodose krav på tillgänglighet och användbarhet som anges i 

Vägledningen 24-timmarswebben (Verva) 
• ge möjlighet till personalisering – erbjuda ”mina sidor” för personifierade 

tjänster och tillgång till egen information 
• utvecklas så att den stödjer införandet av e-förvaltning 

 

2. Utgångspunkt
Utvecklingen av Uppsala kommuns webbplats och det löpande arbetet med 
webbplatsen tar sin utgångspunkt i Kommunikationspolicy för Uppsala kommun 
och Kommunfullmäktiges inriktningsmål och budget Inriktning, Verksamhet, 
Ekonom, IVE. 
 
Kommunfullmäktige har i kommunikationspolicyn fastställt: 

• Den som kommunicerar, externt eller internt, ska göra det så att 
kommunens trovärdighet upprätthålls och stärks. 

 
• Kommunikationen ska präglas av öppenhet, tillgänglighet, tydlighet, 

saklighet och snabbhet. 
 

• All kommunikation i egna kanaler ska ske enligt de riktlinjer som 
fastställs genom beslut av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen eller 
stadsdirektören. 

 

Riktlinjer för Uppsala kommuns webbplats. Antagna av Kommunstyrelsen 2008-11-26. 
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När kommunens kommunikationspolicy eller IVE:s prioriterade områden 
förändras, så ändras även webbplatsens prioriteringar. 

3. Inriktningsmål och effektmål 
Kommunfullmäktige anger i IVE inriktningsmål. Varje nämnd ska bryta ner 
inriktningsmålen till effektmål med angivande av nuläge och mätbara indikatorer 
för kommande fyraårsperiod. 
 

4. Ansvar och ägare av information 
Kommunstyrelsen äger Uppsala kommuns webbplats och ansvarar för: 

• regler och styrdokument 
• struktur och utformning 
• teknisk plattform 
• arkitektur 
• funktioner 
• säkerhet 
• drift och datakommunikation 

 
Ansvaret för innehållet på webbplatsen följer verksamhetsansvaret, enligt Uppsala 
kommuns styrmodell och kommunikationspolicy. Varje nämnd, kontor och 
förvaltning ansvarar för kommunikation om och från sin egen verksamhet. Chefer 
och arbetsledare har ansvar för att kommunikationen med medarbetarna sker på 
ett bra sätt. 
 
Uppsala kommuns styrmodell innebär att: 

• Kommunstyrelsen svarar för information och kommunikation om 
kommunhelheten inklusive Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens 
beslut. 

 
• Uppdragsnämnderna svarar för samhällsinformation och 

medborgardialog inom respektive ansvarsområde. 
 

• Produktionsnämnderna svarar för brukardialog, synpunkts- och 
klagomålshantering samt marknadsföring av egna verksamheter. 

 
• Uppsala kommuns hel- och delägda bolag har i regel egna webbplatser 

och presenteras via länkar på uppsala.se. 
 

5. Prioriteringar 
Kommunens webbplats är till för alla. Prioriteringar på webbplatsen sker utifrån 
IVE och användarnas behov. 
 

6. Grafisk profil 
Utformningen av webbplatsens sidor ska följa Uppsala kommuns grafiska profil. 

Riktlinjer för Uppsala kommuns webbplats. Antagna av Kommunstyrelsen 2008-11-26. 
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7. Kris och extraordinär händelse 
Webbplatsen ska stödja informationsarbetet vid kris och extraordinära händelser. 
 

8. Neutralitet och opartiskhet 
Tjänster, service och information till kommunens medborgare ska presenteras på 
ett neutralt och sakligt sätt. När det finns flera leverantörer ska samtliga 
leverantörer presenteras samlat och på ett likvärdigt och objektivt sätt. Därifrån 
kan användaren lotsas vidare till leverantörens egen information. 

9. Marknadsföring 
Marknadsföring av kommunen får ske på webbplatsen men är inte webbplatsens 
främsta syfte. Marknadsföring och reklam för evenemang och verksamheter där 
kommunen inte är huvudman får ske endast när kommunen har ett särskilt intresse 
i evenemanget och marknadsföringen sker då i begränsad omfattning. Övriga 
evenemang och viktig marknadsföring av staden bör ske på de kommunala 
bolagens webbplatser men i nära samarbete med kommunens webbplats. 
 
Reklam för kommunens egen produktion får ske på särskilda sidor och ska följa 
det regelverk som gäller för webbplatsen. 
 

10. Politik 
Uppsala kommuns webbplats är en viktig kanal för information om och 
kommunikation kring politiska beslut i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, 
nämnder och styrelser. Uppsala kommuns webbplats är inte ett forum för 
partipolitik. 

Riktlinjer för Uppsala kommuns webbplats. Antagna av Kommunstyrelsen 2008-11-26. 
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Riktlinjer för sociala medier i 
Uppsala kommun 
 
Uppsala kommun vill kommunicera med medborgarna på deras villkor och där de 
finns. Uppsala kommun ser sociala medier som lämpliga kanaler för dialog med 
medborgare, brukare, intresserade, leverantörer, företag, utförare, kollegor och 
samarbetsparter. 
 
All kommunikation i Uppsala kommuns kanaler, där sociala medier är en del, ska 
följa Uppsala kommuns kommunikationspolicy, antagen av kommunfullmäktige 
2004, som säger att Uppsala kommuns kommunikation ska präglas av öppenhet, 
tillgänglighet, tydlighet, saklighet och snabbhet. 
Kommunens officiella sociala mediekanaler är inte forum för partipolitik. 
 
Kommunens nämnder och styrelser ansvarar för den egna kommunikationen och 
beslutar därför om de använder sociala medier och i så fall vilka, samt vem som 
representerar nämnd, kontor eller förvaltningar i dessa kanaler. 
Uppsala kommuns kommunikationspolicy. 
 
Kommunens Internetregler gäller även för närvaro i sociala medier och i de 
sociala funktionerna på Insidan. 
Regler för användande av Internet och Uppsala kommuns intranät 
 

Riktlinjernas syfte 
Dessa riktlinjer ska ge chefer och medarbetare i Uppsala kommun vägledning och 
uppmuntran i användningen av sociala medier på ett sätt som är förenligt med 
kommunens policydokument och gällande lagstiftning. 
Uppsala kommuns styrdokument. 
 

Definition av sociala medier 
Sociala medier är icke-köpta digitala dynamiska tvåvägskanaler för kommunikation 
mellan människor där information kan produceras, delas och kommenteras av vem 
som helst, till exempel: 

 Twitter 
 Facebook 
 Bloggar 
 Webbplatser med kommentarsfunktion 
 Youtube 
 Wiki 
 Forum 
 Linked in 
 Flickr 
 Sociala funktioner på Insidan 
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Lyssna, dela och konversera i sociala medier 
Sociala medier är kommunikations- och informationskällor i det dagliga arbetet, 
precis som uppsala.se och kommunens intranät. Kommunikation i sociala medier 
skiljer sig inte från andra sammanhang (offentliga framträdanden, kontakt med olika 
målgrupper eller uttalanden i traditionella medier). All användning av sociala medier 
följer samma lagar och regler som kommunens medarbetare annars styrs av. 
 
Kommunen ser sociala medier som verktyg för att lyssna, dela information och delta 
i konversationer. Kommunen uppmuntrar därför medarbetarna att använda sociala 
medier för att prata med sina målgrupper och sina kollegor. 
 
Vi använder sociala medier till att: 

 lyssna på vad andra säger om oss för att lära känna medborgarna (och andra)           
och deras behov 

 prata med medborgare, medarbetare och andra intresserade 
 dela information och kunskap 
 fråga efter synpunkter 
 svara på frågor 
 
men också till att: 
 rekrytera nya medarbetare 
 berätta om Uppsala som kommun 
 stödja en positiv bild av kommunen 
 ge ökad delaktighet    

 

Sociala funktioner på Insidan 
Syftet med Insidan är att underlätta vardagen och bidra till delaktighet. Den är 
ett hjälpmedel i arbetet och de sociala funktionerna (samarbetsrum, forum, 
bloggar, profilsidor) ger möjlighet till delaktighet, dialog och kunskapsutbyte 
till exempel, mellan medarbetare inom samma yrkesroll och inom olika delar 
av organisationen. 
 
Samtalston 
Gemensamt för all närvaro i sociala medier är att det ska råda god samtalston i 
dialoger, forum och i övrigt innehåll. Användningen av sociala medier ska utgå 
från egenansvar och sunt förnuft. 
 
God samtalston innebär att inlägg inte får innehålla: 
 förtal, personangrepp, förolämpningar, uppvigling, stötande och kränkande 

uttalanden 
 upphovsrättsintrång 
 reklam för enskilda företag och produkter 
 hets mot folkgrupp 
 sexistiska yttranden, trakasserier 
 olaga våldsskildring eller pornografi 
 uppmaningar till brott, utgöra brottslig verksamhet 
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* Marknadsföring för interna produktionsförvaltningar får ske på särskilda sidor enligt 
Riktlinjer för Uppsala kommuns externa och interna webbplats.  
Hänvisning till sådana sidor kan göras i de sociala funktionerna på Insidan. Dialog med 
befintliga kunder kan ske i samarbetsrum och forum. 

 
Grafisk profil i sociala medier 
Det ska tydligt framgå vem avsändaren är och att verksamheten är en del av Uppsala 
kommun. I sociala medier används kommunens logotyp på de officiella 
kommunkontona. Alla konton ska förses med en bild eller en illustration som 
symboliserar verksamheten i detta sammanhang. 
Uppsala kommuns grafiska profil 

 
Bilder 
Tänk på att följa Personuppgiftslagen (PUL) och Lag (1960:729) om 
upphovsrätt vid uppladdning av bilder. 
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Tillämpning  
av Riktlinjer för sociala medier i Uppsala 
kommun 
 
1. Användning av sociala medier på Uppsala kommuns egna konton 
 
2. Användning av sociala medier på konton som inte ägs av Uppsala     
    kommun 
 
3. Privat användning av sociala medier 
 
4. Registrering och diarieföring 
 
5. Arkivering av sociala medier 
 
6. Samlingssida för deltagande i sociala medier  
 
7. Personuppgiftslagen och sociala medier 
 
8. Sociala funktioner på Insidan 
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1. Användning av sociala medier på Uppsala 
kommuns egna konton 

Beslut om att använda sociala medier 
Att delta i sociala medier är ett långsiktigt åtagande som kräver tydligt ansvar 
och resurser, främst när det gäller redaktörskap. 
 
För att använda sociala medier ska närmaste chef ha godkänt att verksamheten 
använder kanalen och utsett en ansvarig. Chefen ansvarar även för att det finns 
resurser att hantera kanalen och att den inte lämnas obevakad under ledighet, 
sjukdom eller när någon slutar sin anställning. 
 
Den medarbetare som ansvarar för en kanal ansvarar för att den hanteras enligt 
god sed, med stort engagemang, enligt dessa riktlinjer och Uppsala kommuns 
kommunikationspolicy samt enligt gällande lagar. 
Uppsala kommuns kommunikationspolicy. 
 

Kontaktinformation ska finnas med 
Det ska vara lätt för användarna att kontakta den som är ansvarig för en kanal 
för att framföra synpunkter eller anmäla inlägg. 

Ange tydligt vad kanalen är till för 
Varje konto ska ha en presentation och en beskrivning av vad kanalen används 
till. På Facebook heter det Allmän information, på Twitter Bio. Till exempel: 
Officiellt konto för Kulturkontoret vid Uppsala kommun som använder det för 
att prata med medborgarna om kulturen i Uppsala. Tala också om när kanalen 
bevakas så att användaren vet när återkoppling kan väntas. 

Lyssna, svara snabbt och sätt dialogen i centrum 
Sociala medier är kanaler för att dela information, initiera och delta i samtal. 
Det är viktigt att förstå hur kanalen fungerar och att använda den så att den blir 
en effektiv plattform för relationer och konversation med medborgare, brukare, 
samarbetspartner, intressenter, leverantörer, utförare, intresserade och kollegor. 
Svara snabbt på frågor i sociala medier och använd gärna ett personligt tilltal 
utan att bli privat. 

Svara när det är relevant att svara 
Alla frågor behöver inte besvaras av kommunen. Ibland förs konversationer 
och erfarenhetsutbyten mellan personer som inte är direkta frågor till 
kommunen. Precis som i all annan kommunikation bör kommunens 
representanter se till relevans och situation och utifrån det välja att delta eller 
inte delta i en konversation. Vid osäkerhet, och för att få stöd, rådgör med 
närmaste chef eller kommunikatör på respektive förvaltning. 
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Registrera det som ska registreras 
Frågor till kommunen i sociala medier kan vara inkomna allmänna handlingar 
som ska registreras. Den som är ansvarig för en kanal i sociala medier har 
också ansvar för att registrera det som ska registreras. 

Publicera inte personuppgifter eller sekretessbelagda 
uppgifter 
Publicera inte sekretessbelagda uppgifter, arbetsmaterial eller personuppgifter. 
Vid osäkerhet diskutera frågan med din chef eller kommunens 
personuppgiftsombud om det gäller personuppgifter. 
Uppsala kommuns personuppgiftsombud. 

Använd gott omdöme och utelämna privata åsikter 
Håll privata åsikter utanför Uppsala kommuns kommunikation och använd gott 
omdöme. 

Respektera upphovsrättslagen 
Respektera upphovsrätt till text och bild. Citera endast korta delar av andras 
texter och ange alltid källan. Det är praxis i sociala medier att länka till andras 
material snarare än att kopiera. Tänk på att rättigheter för material som 
publiceras på vissa ställen (till exempel Facebook) kan övergå till företaget 
som äger kanalen. 

Att bemöta påståenden och kritik 
Det är av vikt att missförstånd om kommunen kommenteras snabbt och på ett 
bra sätt. Om ett inlägg innehåller kritik ska den som är ansvarig för kanalen 
avgöra om kritiken ska bemötas eller inte. 
 
Följande är bra att tänka på vid hantering av påståenden och kritik i sociala 
medier: 
 

 Avgör om kritiken eller påståendet är sakligt 
 Avgör om kritiken eller påståendet är relevant. 
 Nedvärderande inlägg riktade mot kommunen eller medarbetare bör bemötas 

med, svaret: Skriv gärna en tydligare formulerad synpunkt eller ett förslag till 
åtgärd så att vi kan behandla den och återkomma med svar. 

 Avgör om kritiken eller påståendet kan besvaras med fakta. 
 Avgör om du kan besvara inlägget. Om du behöver information eller hjälp från 

någon annan för att formulera ett svar, besvara först inlägget med ”Tack för ditt 
inlägg, vi återkommer med svar”. 

 Formulera snabbt ett svar och publicera det. 
 Om kritiken är saknar grund; påpeka det med hjälp av fakta och med respekt 

för personen som kritiserat. 
 Avgör om inlägget och svaret ska registreras. 

Process för hantering av frågor via sociala medier. 
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Regler för när ett inlägg ska tas bort 
Publicera reglerna på det egna kontots sidor när det är möjligt. Regler för 
Uppsala kommuns officiella konton finns på uppsala.se/sociala medier. Om ett 
inlägg tas bort eller ändras, tala om att det har tagits bort och varför. 
 
Alla inlägg som strider mot gällande lagstiftning eller kommunens riktlinjer 
ska omgående tas bort. Spara inlägget och all information om det, till exempel 
avsändare, innan inlägget avpubliceras. Avpublicerade inlägg, och 
metainformation, ska hanteras som allmän handling. 
 
Inlägg i Uppsala kommuns kanaler i sociala medier ska följa god samtalston, se 
riktlinjerna sid 3-4.  
 

2. Användning av sociala medier på konton som 
inte ägs av Uppsala kommun 
Med konton som inte ägs av Uppsala kommun menar vi bloggars 
kommentarsfält, Facebooksidors loggar, kommentarsfält i andra tjänster (bild 
och film) artikelkommentarer, omnämnanden på Twitter och liknande. 

Beslut om att delta i sociala medier på andras konton 
Chef i verksamheten med ansvar för informationsfrågor / närmaste chef ska ha 
godkänt deltagandet och även ha utsett vem som är ansvarig för att följa och 
delta i den konversation som sker på konton som inte ägs av Uppsala kommun. 

Tala om vem du är 
Använd ditt namn, var tydlig med vem du är och att du arbetar för Uppsala 
kommun. Det är viktigt att du är en person och inte endast en kommunal 
funktion när du deltar i sociala medier. Kommentera inte anonymt, använd inte 
pseudonym eller falskt namn. 

Avstå om du är inblandad privat 
Om du har privat intresse i något som diskuteras, låt någon annan från 
kommunen ersätta dig i dialogen på sociala medier. 

Svara när det är relevant att svara 
Alla frågor behöver inte besvaras av kommunen. Ibland förs konversationer 
och erfarenhetsutbyten om kommunen, men som inte är direkta frågor till 
kommunen. Precis som i all annan kommunikation avgör kontext och situation 
om det är lämpligt att delta eller inte i en konversation. Vid osäkerhet, och för 
att få stöd, rådgör med närmaste chef eller kommunikatör på respektive 
förvaltning. 

Var saklig och ha en trevlig samtalston 
Var personlig utan att bli privat men håll en saklig ton. Kommentera och 
besvara med fakta och gärna med länkar till ytterligare information. Ha en 
trevlig samtalston och tänk på att du företräder Uppsala kommun. 
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Publicera inte personuppgifter och sekretessbelagda 
uppgifter 
Publicera inte information som är sekretessbelagd. För frågor om 
sekretessbelagda uppgifter fråga närmaste chef. 
 
Publicera inte personuppgifter. Kommunens personuppgiftsombud svarar på 
frågor om personuppgifter. 
Uppsala kommuns personuppgiftsombud. 
 

3. Privat användning av sociala medier 
Privata konton ska inte användas för kommunikation i tjänsten. Undantag är 
Facebookinloggningar så länge det är enda sättet att hantera en Sida (Gilla-
sida) i Facebook. 
 
Uppsala kommun uppmuntrar medarbetare att ta del av och finnas i sociala 
medier som en del av sin kompetensutveckling. 
 
För alla kommunens medarbetare gäller yttrandefrihet och meddelarfrihet.  
Om du uttalar dig om arbetet som privatperson, tala om att du gör det som 
privatperson och inte i tjänsten. Ange gärna i din Bio på Twitter eller i din 
profil på Facebook om du använder kontona som privatperson eller i tjänsten 
för att slippa sammanblandning. 
Uppsala kommuns internetpolicy. 
 

4. Registrering och diarieföring 
Frågor till kommunen i sociala medier är inkomna allmänna handlingar som i 
vissa fall ska registreras. Den som har utsetts till att ansvara för en kanal i 
sociala medier ansvarar också för registrering. Det är innehållet i varje inlägg 
som avgör om det ska registreras eller inte - och inte kanalen. 
 
Inlägg som inte är rutinmässiga och kräver åtgärd ska hanteras på samma sätt 
som motsvarande information som kommer in via andra kanaler. Det kan 
innebära att göra en utskrift eller en skärmdump av inlägget och hantera det 
som en handling i ett ärende. Rådgör med närmaste chef eller 
nämndsekreterare vid tveksamheter. 
Registrering av allmänna handlingar i Uppsala kommun. 
Kommungemensam bevarande- och gallringsplan för handlingar inom 
området allmän administration. 
Stadsarkivets riktlinjer för hantering av webbsidor och sociala medier. 
 

5. Arkivering av sociala medier 
Närvaro i sociala medier är en viktig del i kommunens kommunikation. Därför 
ska de delar av sociala medier där kommunen närvarar bevaras minst två 
gånger per år eller vid större förändringar. Det görs genom att en 
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ögonblicksbild bevaras digitalt i enlighet med stadsarkivets riktlinjer. 
Ögonblicksbilderna bör tas: 
 

 vid väl utspridda tillfällen med hög aktivitet, till exempel april och 
september 

 vid samma tillfällen varje år 
 med samma teknik vid alla tillfällena 
 
Dessutom gör extra uttag göras under året 
 vid större förändringar 
 vid större händelser 

 
Kommungemensam bevarande- och gallringsplan för handlingar inom 
området allmän administration. 
Stadsarkivets riktlinjer för hantering av webbsidor och sociala medier. 

6. Samlingssida för deltagande i sociala medier  
Uppsala kommuns deltagande i sociala medier ska meddelas till 
webbredaktionen, webbredaktion@uppsala.se, som ansvarar för en lista över 
kommunens konton i sociala medier på www.uppsala.se/socialamedier. Listan 
finns för att användarna ska kunna se vilka kanaler kommunen finns i samt för 
att göra det enkelt för medarbetarna att skapa synergieffekter mellan olika 
kanaler. 
 

7. Personuppgiftslagen och sociala medier 
Den nämnd som ansvarar för en verksamhet är personuppgiftsansvarig för den 
behandling av personuppgifter som sker i verksamheten. Kommuner har inte 
möjlighet att använda sig av utgivarbevis för sina webbplatser. Personuppgifter 
är information som, direkt eller indirekt, kan leda till identifiering av en viss 
person. Exempel på detta är namn, bilder och personnummer men även 
indirekta personuppgifter som bilregistreringsnummer och 
fastighetsbeteckningar räknas dit. 
 
Grundläggande för personuppgiftslagen är att individen äger sina egna 
personuppgifter, men på flera sätt kan medge att dessa används i olika 
sammanhang eller att undantag har gjorts i lagstiftning. 
 
Publicerat innehåll på sociala medier bedöms normalt enligt § 5a 
personuppgiftslagen, där publicering av personuppgifter inte får innebära en 
kränkning av den publicerades integritet. Denna bedömning ska göras utifrån 
varje enskild förekomst av personuppgifter och innebär en sammanvägning av 
nedanstående faktorer: 

Spridning av personuppgifter 
Spridningen vid internetpublicering är viral vilket gör att övriga riskfaktorer får 
ökad tyngd. 

http://www.uppsala.se/socialamedier
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Typ av innehåll i personuppgifter 
En privatperson ska normalt inte behöva acceptera att de egna 
personuppgifterna används utan samtycke. 
 
Personuppgifter för personer i deras arbete kan vara av harmlöst slag, till 
exempel namn, befattning, kontaktuppgifter för arbetet och därför möjliga att 
publicera utan samtycke. Detta gäller dock inte personuppgifter som berör 
individen som privatperson. Publicering av privata telefonnummer, adress och 
bilregistreringsnummer är inte tillåtet utan samtycke. 
 
Personer som själva valt att bli offentligt kända, till exempel förtroendevalda, 
kan i något större utsträckning vara tvungna att acceptera att deras 
personuppgifter publiceras. Även här ska man ta hänsyn till gränsen mellan det 
privata och det offentliga. 
 
För publicering av känsliga personuppgifter (ras, religion, etnisk tillhörighet, 
politisk uppfattning, fackföringstillhörighet, hälsouppgifter, sexuell läggning) 
gäller som regel att uttryckligt samtycke måste finnas. 
 
Personnummer och personuppgifter om lagöverträdelser får aldrig publiceras. 

Publiceringens sammanhang och syfte 
Publicering av personuppgifter i ett sammanhang där det kan upplevas som 
integritetskränkande är otillåtet. Detta kan till exempel gälla att tala om att man 
mötte en viss person på ett möte för sexuellt likaberättigande. 

Risker med publicering av personuppgifter 
Vid kränkningsbedömningen måste man ta hänsyn till eventuella risker med 
den aktuella publiceringen. Att publicera ägarens namn och adress till en 
pälsdjursfarm eller ange namnet på en enskild medlem i den lokala jaktklubben 
skulle sannolikt innebära en ökad risk för att brott begås och därmed vara en 
klar integritetskränkning. 

Kommunens ansvar 
Ansvaret för behandlingen av personuppgifter i sociala medier delas in i 
ansvaret för kommunens egna inlägg och ansvaret för inlägg som publiceras av 
andra. 
 
Facebook och bloggar 
Kommunen är ansvarig för personuppgifter som publiceras på kommunens 
Facebooksida, bloggar och webbplatser. Ansvaret omfattar både 
personuppgifter som kommunen själv publicerar och som publiceras av andra. 
 
Besökare som lägger till kommentarer är ansvariga för personuppgifterna i sina 
inlägg. 
 
Kommunen har rätt att ta bort inlägg som inte är i enlighet med ändamålet och 
angivna regler. Vid borttagning ska avsändaren, om det är möjligt, meddelas 
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om varför inlägget har tagits bort och länk till sida där regler finns skickas 
med. Innan inlägget tas bort ska det skrivas ut och arkiveras. 
 
Innehåller inlägget någon form av lagbrott har kommunen skyldighet att ta bort 
inlägget. Om det finns tveksamhet om inlägget ska polisanmälas, kontakta 
stadsjuristen på kommunledningskontoret. Lagbrottet skulle till exempel kunna 
vara publicering av personuppgifter utan samtycke, förtal eller hets mot 
folkgrupp. 
 
Medier där kommunen inte kan ta bort inlägg, till exempel Twitter 
Kommunen ansvarar endast för personuppgifter som kommunen publicerat, 
inte personuppgifter som andra twittrare publicerat. 
 
Personuppgiftslagen är en lag som gäller om det inte finns andra lagar som 
föreskriver annorlunda regler i samma sak. 
Uppsala kommuns personuppgiftsombud – länk intranät + Internet 
 

8. Sociala funktioner på Insidan 

Samarbetsrum 
Ett samarbetsrum är en plats för samverkan inom en grupp där alla som är 
medlemmar kan diskutera, ladda upp filer med mera. Samarbetsrum kan vara 
kopplat till ett projekt, ett visst ämne, ett nätverk eller liknande. Samarbetsrum 
kan vara öppna eller slutna. 
Den som vill starta ett samarbetsrum ska definiera syfte och målgrupp för det, 
och detta ska framgå i presentationen av samarbetsrummet. Innehållet i 
samarbetsrummet ska i första hand vara arbetsrelaterat, men även 
samarbetsrum som på annat sätt främjar samhörigheten på arbetsplatsen kan 
förekomma. 
 
En medarbetare kan starta ett samarbetsrum efter att ha fört dialog om detta 
med närmaste chef eller processledare. Den som startar ett samarbetsrum ska 
läsa och godkänna de villkor som gäller, och tar därmed ansvar för 
samarbetsrummet. 
 
Exempel på samarbetsrum: 

 Yrkessamarbetsrum- för de som vill dela erfarenheter med andra inom 
samma yrke – exempelvis bibliotekarier eller brandmän. 

 Projektrum- för de som deltar i ett projekt och behöver dela dokument 
och projektmål. 

 Personalklubbar – exempelvis konstklubben 
 
Samarbetsrum ersätter inte G: och liknande som lagringsyta. Det är inte heller 
ett digitalt arkiv. Endast dokument som är aktuella och relevanta för 
samarbetsrummet ska laddas upp. 
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Samarbetsrummets ägare ansvarar för att: 
 hålla samarbetsrummet levande och till nytta för dess medlemmar 
 bevaka samtalstonen 
 hantera medlemsansökningar 
 avveckla samarbetsrummet om det inte längre används 

 
Om ett samarbetsrum ska avvecklas kontaktar ägaren webbredaktionen, som 
ansvarar för att ta bort samarbetsrummet. Dessförinnan arkiveras 
samarbetsrummet enligt rutiner fastlagda av stadsarkivet. 
 

Forum 
Ett forum är en yta där alla som vill kan diskutera och utbyta information kring 
olika ämnen. Ett forum består av diskussioner som i sin tur består av inlägg. 
Forum kan vara öppna för alla eller knutna till enskilda samarbetsrum. 
Den som vill starta ett forum ska definiera syfte och målgrupp för det, och 
detta ska framgå i presentationen av forumet. 
Innehållet i forumet ska vara arbetsrelaterat men även sådant som på annat sätt 
främjar samhörigheten i forumet kan förekomma. 
 
En medarbetare kan starta ett forum efter att ha fört dialog om detta med 
närmaste chef eller processledare. Den som startar ett forum ska läsa och 
godkänna de villkor som gäller, och tar därmed ansvar för forumet. 
 
Forumets ägare kontaktar webbredaktionen, som lägger upp det nya forumet. 
 
Forumets ägare är moderator och ansvarar för att: 

 hålla forumet levande och till nytta för dess medlemmar 
 bevaka samtalstonen  
 föra dialog med deltagare att de håller sig till ämnet 
 avveckla forumet om det inte längre används 

 
Om någon upplever ett inlägg som stötande, kan den personen anmäla inlägget 
genom att använda länken "Anmäl". Anmälan skickas då till webbredaktionen 
som, i dialog med forumets ägare, tar ställning till om inlägget ska tas bort. 
 
Om ett forum, eller en diskussion i ett forum, ska avvecklas kontaktar ägaren 
webbredaktionen, som ansvarar för att ta bort forumet. Dessförinnan arkiveras 
forumet enligt rutiner fastlagda av stadsarkivet. 
 

Bloggar 
En blogg är en kanal för kommunikation som ofta har en personlig eller 
informell karaktär och som inbjuder till delaktighet. Bloggen består av inlägg 
som listas i datumordning. Inläggen kan kommenteras. En blogg kan skrivas av 
en enskild person eller ha flera skribenter. Bloggar är öppna för alla. 
Den som vill starta en blogg ska definiera syfte och målgrupp för den, och 
detta ska framgå i presentationen av bloggen. 
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Innehållet i bloggen ska vara arbetsrelaterat. 
 
En medarbetare kan starta en blogg efter att ha fört dialog om detta med 
närmaste chef eller processledare. Den som startar en blogg ska läsa och 
godkänna de villkor som gäller, och tar därmed ansvar för bloggen. 
 
Bloggens ägare kontaktar webbredaktionen, som lägger upp den nya bloggen. 
 
Bloggens ägare ansvarar för att: 

 hålla bloggen levande och lockande till läsning 
 bevaka samtalstonen 
 avveckla bloggen om den inte längre används 
 

Bloggens skribenter ansvarar för att svara på kommentarer på sina blogginlägg. 
 
Om någon upplever ett inlägg som stötande, kan den personen anmäla inlägget 
genom att använda länken "Anmäl". Anmälan skickas då till webbredaktionen 
som, i dialog med bloggens ägare, tar ställning till om inlägget ska tas bort. 
 
Om en blogg ska avvecklas kontaktar ägaren webbredaktionen, som ansvarar 
för att ta bort bloggen. Dessförinnan arkiveras bloggen enligt rutiner fastlagda 
av stadsarkivet. 
 

Profilsida och statusuppdateringar 
Alla medarbetare har en profilsida med kontaktuppgifter. En del uppgifter kan 
medarbetaren själv lägga till, exempelvis foto och beskrivning vad man arbetar 
med. Ett foto ger stort mervärde på profilsidorna och kommer till nytta för att 
känna igen nya kollegor, deltagare i samarbetsgrupper, kontaktpersoner i olika 
sammahang med mera.. Profilsidorna kan ses av alla som besöker Insidan, och 
de ska göra det enkelt att hitta och knyta kontakter och vara mer personlig.  
Med statusuppdateringar kan man dela med sig av vad man för närvarande 
arbetar med, ställa frågor och kollegor kan svara och kommentera. Detta ger 
möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter på ett snabbt sätt. 
Statusuppdateringar är alltid öppna och publika. 
 
Profilsidans ägare ansvarar för att: 

 beskriva sina arbetsuppgifter, erfarenheter och kunskaper 
 ladda upp ett välliknande foto av god kvalitet på sig själv  
 hålla god samtalston i eventuella statusuppdateringar 
 hålla profilsidan i uppdaterat och gott skick  
 vid behov svara på kommentarer 

 
Om någon upplever en profilsidas innehåll och statusuppdateringar som 
stötande, kan den personen anmäla sidan till webbredaktionen som, i dialog 
med berörd chef, tar ställning till om innehållet ska tas bort. 
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Nr 162. Interpellation av Rahima 
Ortac (S) om rik tlinjerna kring för-
sörjningsstödet 
KSN-2013-0521 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Den 28 mars 2013 tog utbildning - och arbets-
marknadsnämnden ett beslut om att uppdra kon-
toret att se över riktlinjerna gällande försörj-
ningsstöd. Det gick inte många dagar efter det 
innan kommunalrådet tillika nämndens ordföran-
de gick ut i UNT (5/3 2013) och meddelade att 
man ska "frysa" socialbidrag utöver riksnormen. 
Det är uppenbart att det råder en okunnighet i 
denna fråga, vilket både visar sig i artikeln samt i 
diskussionerna runt omkring. Uttalandet av 
nämndens ordförande ger sken av att Uppsala 
kommun skulle vara en kommun som går så 
mycket över Socialstyrelsens rekommendationer 
och gör generösa bedömningar i förhållande till 
rekommendationerna. Och att det skulle innebära 
en hög kostnad för kommunen. Det är visserligen 
sant att Utbildnings- och arbetsmarknadsnämn-
den har ett negativt resultat på 66 miljoner kr 
med anledning av höga försörjningsstödskost-
nader. Men då ska det också göras klart att det 
inte alls beror på att Uppsala kommun tillämpar 
några särskilda regler. Vi som alla andra kommu-
ner i hela landet har en skyldighet enligt lag, 4 
kap 1 § st 3 socialtjänstlagen (2001:453), till-
försäkra uppsalabor en skälig levnadsnivå. Att 
Uppsala kommuns egna riktlinjer skulle vara mer 
generöst vad som är en skälig levnadsnivå tvivlar 
jag starkt på. Det som finns i våra riktlinjer är 
bl.a., kostnader för mammografi, fritidsaktivitet 
för vuxna med långvarigt behov av ekon. bistånd, 
bredband. Inga av dessa bidrag är för generösa. 
Utan snarare skulle det falla under riksnormen att 
få ersättning för exempelvis bred-band, enligt 4 
kap 3 § p 1 SoL. 
 
Vidare framgår det att en skärpning av reglerna 
skulle leda till en besparing på en till tre miljoner 
kronor. En uppskattning som Mohamad Hassan 
gjort tillsammans med tjänstemännen, utan att 
först presentera detta för övriga i nämnden. Alltså 
en marginell förändring i praktiken. Det stora 
problemet som kommunen har är att vi har  

 
många fler långvariga bidragshushåll än jämför-
bara kommuner. Samt att vi har höga bostads-
kostnader, på grund av bostadsbristen och höga 
hyreskostnader. Bör diskussionen inte vara hur 
man löser dessa frågor, istället för att sprida 
vidare på en myt om att kommunen skulle vara så 
himla generösa? 
 
Förslaget läggs för att Alliansen vill föra sym-
bolpolitik I artikeln säger Mohamad Hassan att 
det är själva symbolhandlingen som är det vik-
tiga. Det är alltså symboliskt viktigt att visa att 
endast kvinnor som har råd ska kunna gå på 
mammografi och upptäcka om de har livshotande 
sjukdom. Uttalandet är ovärdigt och ger intrycket 
att man vill klandra människor en extra gång, för 
att de lever under sämre förhållanden. 
 
Det är olyckligt att kommunalrådet väljer att 
sprida en osanning och se människor på detta 
sätt. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga 
utbilnings- och arbetsmarknadsnämndens ord-
förande Mohamad Hassan (FP) följande: 
 
• Konkret vad i de lokala riktlinjerna tycker 
du är för generösa? 
• Vad menar du om att "frysa" socialbidraget 
utöver riksnormen? 
• Vad menar du med att symbolhandlingen är 
det viktiga? 
 
Uppsala 2013-03-19 
 
Rahima Ortac (S) 
Kommunfullmäktigeledamot  
 
Svar: 
 
Konkret vad i de lokala riktlinjerna tycker du är 
för generösa? 
Enligt den utredning vi har gjort är vi inte för ge-
nerösa. Men vi är, i jämförelse med andra kom-
muner, generösa när det gäller att låta personer 
med socialbidrag läsa på Komvux och med att 
bevilja bistånd till datorer och bredband.  
 
 
 
 



 

 
Vad menar du om att ”frysa” socialbidraget 
utöver riksnormen? 
Kommunens försörjningsstödsbudget har under-
skott och ekonomin i hela kommunen är mycket 
osäker. Alla verksamheter måste vidta åtgärder 
för att hamna i balans. En sådan åtgärd är att i 
framtiden bli mer restriktiva med sådant som går 
utöver riksnormen och Socialstyrelsens rekom-
mendationer. Alla sådana ansökningar ska prövas 
individuellt och behandlas i individutskottet.  
 
Vad menar du med att symbolhandlingen är det 
viktiga? 
Ekonomin är ansträngd och alla måste spara. Det 
gäller även socialbidragen, trots att vi endast kan 
spara väldigt marginella summor, eller sym-
boliska om man så vill.  
 
Mohamad Hassan (FP) 
Kommunalråd 
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Nr 163. Interpellation av Eva Chris-
tiernin och Marlene Bu rwick (båda 
S) om hur funk tionshinderrörelsens 
möjlighet till delaktighet och demo-
kratisk påverkan stärks 
KSN-2013-0593 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
I Uppsala kommuns Inriktning Verk-samhet 
Ekonomi presenteras visionen: "Uppsala är 
en kommun där alla människors lika värde, 
inneboende kraft och kreativitet respekteras 
och tas tillvara genom att var och en får 
möjlighet att påverka sin livssituation i en 
långsiktigt hållbar miljö som präglas av 
positiv dynamik, öppenhet och gemensamt 
ansvar. "Nämnden för hälsa och omsorg har 
omsatt visionen i de fyra upplevelsekrite-
rierna: "trygghet, respektfullt bemötande, 
demokrati/delaktighet och oberoende". 
 
När det kommer till demokrati och delaktig-
het för funktionshindersrörelsen finns fler 
kanaler för påverkan. Föreningarna funge-
rar som viktiga remissinstanser via deras 
paraplyorganisation HSO. Detta regleras i 
samverkansavtalet som slöts mellan Uppsala 
kommun och HSO 2003. Vidare fungerar 
kommunala handikapprådet som en platt-
form för delaktighet och dialog mellan poli-
tiska företrädare och företrädare för handi-
kappföreningarna, via HSO. 
 
HSO i Uppsala organiserar ett trettiotal 
handikappföreningar. De fungerar bland 
annat som ett administrativt stöd, arbetar 
med utbildning och kompetenshöjning och 
fungerar främst som en gemensam röst för 
en grupp vars möjlighet att påverka ofta är 
begränsad. Organisationen har en heltids-
anställd ombudsman och 1O övriga medar-
betare. Dessa resurser är en förutsättning 
för att funktionshindersrörelsen ska ha möj-
lighet att göra sin röst hörd och på så sätt 
även förverkliga såväl kommunfullmäktiges 

vision och nämnden för hälsa och omsorgs 
upplevelsekriterier. 
 
När nämnden för hälsa och omsorg i de-
cember 2012 fattade beslut om budget inne-
fattade detta en minskning på bidragen till 
Uppsalas sociala- och handikappföreningar 
med 10%. Rent konkret har detta lett till att 
vissa föreningar har fått oförändrade bidrag 
medan många har fått minskade bi-drag 
och vissa föreningar står idag helt utan 
pengar från kommunen. För HSO innebar 
detta att bidraget från Uppsala kommun 
minskade med ca 600 000 kronor från före-
gående år. 
 
I praktiken innebär detta att HSO sedan 1 mars 
2013 endast har en ombudsman om 50%. Totalt 
berörs 7 anställda av antingen uppsägning, för-
flyttning till annan förening eller minskning av 
arbetstid. Pengarna räcker helt enkelt inte till. På 
så sätt minskar funktionshindersrörelsens möj-
lighet att genomföra uppgifter som att påverka 
politiken, kompetensutveckling, opinionsbild-
ning och mycket mer. Deras röst blir svagare. 
 
Med anledning av ovanstående vill vi fråga 
kommunstyrelsens ordförande 
Fredrik Ahlstedt (M) följande: 
 
• Anser du att handikappföreningarnas möj-
lighet till demokratiskt inflytande har påverkats 
av deras minskade resurser? 
 
• Hur arbetar du för att stärka funktions-
hindersrörelsens möjlighet till delaktighet och 
demokratisk påverkan? 
 
Eva Christiernin (S)     Marlene Burwick (S) 
ersättare KF                  kommunalråd 
 
Svar: 
 
Den nyss framtagna lokala överenskommelsen 
(LÖK) spelar en viktig roll i att stärka före-
ningslivets möjligheter till delaktighet och de-
mokratisk påverkan (slutgiltigt beslut om öve-
renskommelsen är förmodligen fattat i kom-
munfullmäktige när denna interpellation be-
handlas). Den utarbetade överenskommelsen 
utgör en gemensam plattform för att utveckla  
 



 
 
 
samverkan mellan kommunen och förenings-
livet där funktionshindersrörelsen spelar en vik-
tig roll. 
 
I övrigt finns sedan 2003, som även beskrivs i 
interpellationen, ett samverkansavtal mellan 
Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) 
och Uppsala kommun som syftar till att under-
lätta för HSO att tillvarata de funktionsnedsattas 
intressen i den kommunala planeringen och 
verksamheten.  
 
De viktigaste samverkansorganen mellan han-
dikapprörelsen och kommunen utgörs av det 
kommunala handikapprådet (KHR), KHR:s ar-
betsgrupp för FN-konvention för personer med 
funktionsnedsättning samt dialogmötena mellan 
nämnden för hälsa och omsorg (NHO) och han-
dikappföreningarna. HSO spelar i dessa sam-
manhang en mycket viktig roll. Uppsala kom-
muns ambition är att underlätta föreningarnas 
möjligheter till demokratiskt inflytande, genom 
att vara lyhörda för mötesformer och flexibla 
mötestidpunkter. 
 
NHO har inför år 2013 vidtagit ett antal 
kostnadsanpassningar och prioriteringar. Stöd åt 
föreningar som arbetar med kvinnor som utsätts 
för våld i nära relationer har prioriterats högst 
eftersom fullmäktige på ett tydligt prioriterar 
denna verksamhet. Uppsala ska vara ledande i 
frågor som gäller kvinnofrid. Detta innebar i sin 
tur att andra föreningar fick mindre tilldelning 
däribland bidraget till HSO. Samtidigt följer 
kontoret för hälsa, vård och omsorg HSO:s 
verksamhet för att säkra att föreningens möj-
ligheter till delaktighet och inflytande sker på ett 
fullgott sätt även framöver. Nämnden för hälsa 
och omsorg är måna om att HSO även framöver 
kommer att ha god insikt i den kommunala 
beslutsprocessen. Den största delen av handi-
kapprörelsens intressepolitiska arbete och de-
mokratiska inflytande utförs av förtroendevalda 
och genom ideella insatser.  
 
Stig Rådahl (M) 
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Nr 164. Interpellation av Huseyin 
Alpergin (V) om samlingsplatser för 
ungdomar 
KSN-2013-0592 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Som ledamot i Styrelsen för Vård och Bildning 
och som fritidspolitiker träffar jag ofta fritids-
personal, ungdomar, skolpersonal och föräldrar i 
olika sammanhang. I samtal med dessa grupper 
har det ofta framhållits att det saknas samlings-
lokaler och träffpunkter för ungdomar. Ungdoms-
arbetslösheten är hög i Uppsala kommun, vilket 
förstås ställer krav på kommunen i fråga om 
arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar. Men det 
är också viktigt att ge ungdomar möjligheter att 
träffas på olika sätt och ingå i olika sociala sam-
manhang. Kommunala tjänstemän har sagt att det 
råder brist på samlingslokaler för ungdomar som 
är 17 år och äldre i olika stadsdelar i Uppsala och 
det verkar vara ett generellt problem i kom-
munen. 
 
Ungdomar i Stadsdelen Sävja har till exempel 
efterlyst "framför allt naturliga samlingsplatser 
och lokaler, inte minst för att öka integrationen i 
området" (citat från Upsala Nya Tidning den 13 
mars 2013). Bristen på träffpunkter för ungdomar 
diskuterades även i samband med att ledamöter 
och ersättare i Styrelsen för Vård och Bildning 
besökte Linneskolan. I samtal med ungdomarna 
på skolan var det någon som lyfte upp frågan om 
bristen på mötesplatser for ungdomar efter 
skoldagens slut. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga 
Barn- och ungdomsnämndens ordförande. 
 
Vilka planer har kommunen för att skapa 
samlingsplatser och träffpunkter för ungdomar? 
 
25 mars 2013 
 
Huseyin Alpergin  
Vänsterpartiet 
 
 
 

 
Svar: 
 
Frågan: Vilka planer har kommunen för att 
skapa samlingsplatser och träffpunkter för ung-
domar? 
 
Jag delar inte uppfattningen att det inte finns 
samlingsplatser för ungdomar. En lista över plat-
ser där unga kan samlas skulle bli oerhört om-
fattande.  Jag nämner några.  
Kommunen finansierar bland annat  tjugotre fri-
tidsgårdar och fjorton bibliotek. Ett mycket stort 
antal föreningar av olika slag uppbär kommunala 
subventioner för att erbjuda unga en meningsfull 
fritid. Till exempel subventionerar idrotts- och 
fritidsnämnden över 500 000 timmar i kommu-
nens och föreningars anläggningar för barn och 
ungdomsverksamhet. Både Stenhagen och Gott-
sunda har nya samlingsställen, Stenhagens kul-
turcentrum och Treklangen i Gottsunda. Ett kul-
turcentrum i Sävja är på gång. 
Bara barn- och ungdomsnämndens kostnader för 
fritidsverksamhet uppgår till över femtio miljoner 
kronor per år. Utöver fritidsgårdarna finansieras 
tre musikskolor och fyra idrottsskolor. Tjugofem 
föreningar driver projekt som finansieras av 
nämnden. Nämnden bidrar också till ett stort 
antal drogfria arrangemang. Till detta kommer 
insatser som göras av andra nämnder till exempel 
idrotts- och fritidsnämnden, kulturnämnden och 
utbildnings- och arbetsnämnden. 
Alliansen kommer att fortsätta att öka möjlig-
heterna för ungdomar att aktivera sig på sin fritid. 
Flera fritidsgårdar och andra fritidsmöjligheter 
kommer att tillkomma i den takten som be-
folkningen ökar och ekonomin tillåter. 
 
Uppsala den 23 april 2013 
 
Cecilia Forss 
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden 
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Nr 165. Interpellation av Malena 
Ranch (MP) om meddelarfrihet i 
offentligt finansierad verksamhet 
KSN-2013-0685 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Anställda i kommunal egenregi, liksom i statliga 
myndigheter omfattas av meddelarfrihet och 
tillhörande meddelarskydd. Det innebär att de har 
rätt att kontakta medier för att föra fram saker de 
fått reda på i sitt arbete, utan att arbetsgivaren får 
fråga eller undersöka vem som har ”läckt” in-
formationen. Undantaget gäller sådant som om-
fattas av sekretess, exempelvis uppgifter om en-
skilda personer inom hälso- och sjukvård och 
socialtjänsten.  
När allt mer offentligdriven verksamhet konkur-
rensutsätts och personalen övergår från kom-
munal till privata arbetsgivare, försvinner med-
delarfriheten och stora delar av meddelarskyddet. 
Den gäller inte anställda hos privata bolag som 
istället har en så kallad lojalitetsplikt.  
Privata företag kan redan idag införa bestäm-
melser som i princip motsvarar meddelarfrihet 
och meddelarskydd i sina kollektivavtal, förutom 
i den del som rör straffet för överträdelse då 
straff för brott endast kan införas av riksdagen. 
Riksdagen har därför gett regeringen i uppdrag 
att utreda hur det kan ske. Fram till dess kan 
kommuner i upphandlingar ställa krav om att allt 
det som inte gäller själva ”straffet” ska finnas. 
Det gäller både i konkurrensutsättningar och 
verksamhetsövergång av befintlig verksamhet 
och i nya upphandlingar. Det är viktigt för att öka 
chansen att eventuella brister och felaktigheter i 
verksamheter snabbt uppmärksammas, men ock-
så för att villkoren ska vara desamma för alla 
utförare – och deras anställda.  
Det senaste året har alliansen i Nämnden för 
hälsa och omsorg konsekvent avslagit yrkanden 
om att meddelarfrihet och meddelarskydd ska 
vara ett krav vid nämndens upphandlingar av 
offentligt finansierad verksamhet. Frågan har 
lyfts både av oppositionen och av enskilda leda-
möter från alliansen. Nämndens ordförande har 
gång på gång hänvisat till att frågan behöver 
förankras på ”högre ort” och att beslut behöver 

tas på kommunövergripande nivå innan man 
inför det i nämndernas upphandlingar.  
Andra nämnder, exempelvis Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden har redan krav på med-
delarfrihet och meddelarskydd i sina upphand-
lingar. Även utanför Uppsala ställs sådana krav, 
på nära håll både i alliansstyrda Stockholm stad 
och i Uppsala läns landsting.  
 
Därför är mina frågor till kommunstyrelsens 
ordförande 
  
Pågår det några diskussioner på kom-
munövergripande nivå om huruvida nämnderna 
”får” ställa krav på meddelarfrihet och medde-
larskydd i sina upphandlingar? 
 
Anser du att det finns några hinder för nämn-
derna att själva införa krav på att meddelarfrihet 
och meddelarskydd i upphandlingar av offentligt 
finansierad verksamhet på liknande vis som 
gjorts av Utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden?  
 
 
Uppsala 24 april 2013 
Malena Ranch, Miljöpartiet  
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Nr 166. Interpellation av Stefan 
Lundkvist (-) om ett samlat grepp 
om de pedagogiska lokalerna 
KSN-2013-0755 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
 
I höstas fattade Styrelsen för vård och bildning 
ett beslut om att lägga ned GUC, på grund av 
besparingskrav och minskat elevunderlag. Det 
var det minst ingripande beslutet av de förslag 
som presenterats i utredningen avseende gym-
nasieskolornas lokalförsörjningsbehov. 
 
Vid tiden för ovanstående beslut pågick en kart-
läggning av situationen av elevunderlaget och 
där-med lokalbehovet för grundskolorna. Märk-
ligt nog samordnades inte dessa för att på så vis 
kunna ge en överblick, till gagn för ett bättre och 
mer långsiktigt beslut avseende eventuella skol-
nedläggningar. 
 
Dessutom har knappast någon undgått följe-
tongen om den akuta bristen på förskolelokaler. 
Det ges med en oroväckande regelbundenhet nya 
besked i frågan om när förskolans behov av adek-
vata lokaler ska vara tillgodosett. Flera upp-
seendeväckande rapporter om mögelskador i be-
fintliga lokaler har uppdagats, samtidigt som på-
stått tillfälliga moduler synes förbli permanenta 
lösningar. 
 
I en stad och kommun som påstår sig bära kuns-
kapens epitet är det ingenting annat än ovärdigt. 
Är det hart när omöjligt att ta ett samlat grepp 
kring lokalförsörjningen för den pedagogiska 
verksamheten? 
 
Det borde inte vara omöjligt att samordna resur-
ser och utredningskompetens för att genom viss 
möda och kreativitet finna på möjligheter till för-
flyttningar och omgrupperingar - även mellan 
förskole-, grundskole- och gymnasielokaler - för 
att slippa onödiga nedläggningar, som i efterhand 
dessutom inte visar sig vara så kostnadsbespa-
rande som man på förhand trott. Detta anges även 
som något eftersträvansvärt i 2012 års årsredo-
visning med formuleringar som:  

 
”[lösningar eftersträvas] som gör det möjligt att 
ställa om lokaler från exempelvis grundskola till 
förskola för att bättre svara upp mot för-
ändringar i årskullarnas storlek.” 
 
Att lägga ned skolor i en viss typ av verksamhet 
utan att dessförinnan ha utrett behovet hos andra 
typer av utbildning framstår som närmast huvud-
löst. Den kommunala förskolan, grundskolan, 
gymnasieskolan, vuxenutbildningen, särskolan, 
fritidshemmen och kultur-skolan kan knappast ha 
så pass väsensskilda behov att inte en samordnad 
behovsprövning är möjlig. 
 
Därför är mina frågor till kommunstyrelsens 
ordförande Fredrik Ahlstedt (M): 
 
Varför har ingen gemensam behovsutredning 
gjorts avseende de kommunala pedagogiska loka-
lerna? 
 
Anser du att det vore angeläget att ta ett samlat 
grepp kring denna fråga? 
 
Om ja, när kommer detta att ske? Om nej, varför 
inte? 
 
Uppsala den 29 april 2013 
 
Stefan Lundkvist 
 
Svar 
 
Varför har ingen gemensam behovsutredning 
gjorts avseende de kommunala pedagogiska 
lokalerna? 
 
Det har gjorts en övergripande utredning kring de 
pedagogiska lokalerna. En del har handlat om 
behoven på kort sikt och den har flera nämnder 
redan fattat beslut om. Arbetet är nu mer inriktat 
på de långsiktiga behoven i enlighet med 
Översiktsplanen.  
 
Anser du att det vore angeläget att ta ett samlat 
grepp kring denna fråga? 
 
Ja det är angeläget att lokalförsörjningen fungerar 
bättre. Därför har vi startat det nya bolaget 
Uppsala kommun Skolfastigheter AB. Det nya 
bolaget kan arbeta med alla aktörer på mark-



 

naden för att optimera de pedagogiska lokalerna 
användning och skick. Under år 2014 investeras 
110-120 miljoner kronor i de pedagogiska loka-
lerna enbart för att höja standarden. Utöver detta 
investeras givetvis i löpande underhåll.  
 
Om ja, när kommer detta att ske? 
 
Detta är redan genomfört.  
 
Fredrik Ahlstedt (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Nr 167. Interpellation av Stefan 
Lundkvist (-) om sk olans arbete 
med näthat och –mobbning 
KSN-2013-0773 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Den senaste tiden har det så kallade näthatet upp-
märksammats stort i media. Näthat är inget nytt 
fenomen. Det är något som varje människa torde 
vara väl förtrogen med, nämligen känslan av hat 
som uttrycks gentemot en annan människa. Det 
nya, som renderar den stora uppmärksamheten, är 
att hatet numera sprids viralt via internet. Det ge-
nererar en mycket större spridning, når fram di-
rekt och kan dessutom finnas tillgängligt under 
lång tid. 
 
Problemet är att näthatet är mycket mindre syn-
ligt än kränkningar, mobbning och hat i det verk-
liga livet, då det som sker på nätet - på samma 
gång som det kan ges omfattande spridning - 
även kan hållas dolt mellan två individer, och så-
ledes inte komma någon annan till del än per-
sonen som drabbas. 
 
Skolorna i Uppsala kommun är förpliktigade att 
arbeta aktivt och förebyggande mot mobbning. 
Under detta uppdrag torde även en kamp mot 
näthatet falla. Det går självfallet att resonera 
kring hur långt skolans uppdrag att motverka 
mobbning sträcker sig, om det rent fysiskt endast 
gäller skolområdet, eller om det även omfattar 
sociala medier på internet. 
 
I kommunens årsredovisning för 2012 anges att 
en femtedel av gymnasieeleverna uppger att det 
förekommer trakasserier och kränkningar i 
skolmiljön, trots inriktningsmålet om att noll-
tolerans ska råda mot detta. Det är knappast nå-
gon vild gissning att dessa fenomen är be-
gränsade till den fysiska skolmiljön, utan riskerar 
att följa med de drabbade personerna ut på nätet. 
Därför är det viktigt att skolorna innehar såväl 
kunskap som verktyg kring detta för att kunna 
arbeta pro- och reaktivt med antimobbning. 
 
 
 

 
Knappast någon vill att kommunala institutioner 
ska agera censor på internet, men för att det före-
byggande arbetet mot mobbning ska fungera väl i 
Uppsala kommuns skolor kan det finnas skäl att 
resonera kring skolväsendets kunskaper om den 
virala mobbningens förekomst och näthatets 
konsekvenser. 
 
Med anledning av ovanstående riktar jag 
följande frågor till barn- och utbildningsnämn-
dens ordförande Cecilia Forss (M): 
 
Hur arbetar Uppsalas grundskolor med frågor 
angående näthat och –mobbning? 
 
Har du några förslag för att förbättra det arbetet? 
 
Uppsala den 29 april 2013 
 
 
Stefan Lundkvist 
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Nr 168. Interpellation av Pavel Ga-
mov (SD) om partipolitiska ung-
domsförbunds besök i gymnasie-
skolor 
KSN-2013-0774 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Supervalåret 2014 närmar sig med stormsteg. 
Först på agendan står valet till Europaparlamentet 
den 25 maj på vårterminen. På höstterminen 
drygt tre och en halv månad senare är det all-
männa val den 14 september. Skolans, och kans-
ke framför allt gymnasieskolans, demokrati-
uppdrag förutsätter därmed att eleverna görs 
delaktiga i den demokratiska processen på olika 
sätt. 
 
Här menar Sverigedemokraterna att det är viktigt 
att partipolitiska ungdomsförbund och/ eller poli-
tiska partier ges tillträde till skolan så att eleverna 
kan lyssna på debatter och seminarier samt ställa 
sina frågor om det som är viktigt för dem till 
befintliga och blivande politiska makthavare vid 
bokbord eller liknande. 
 
Inte minst är det viktigt eftersom förstagångs-
väljarna precis som vid valet 2010 kommer att 
vara rekordmånga 2014 och då det är viktigt att 
på ett tidigt stadium intressera elever och ung-
domar för den politik som i allra högsta grad på-
verkar deras vardag. Sist men inte minst är det av 
stor vikt att elever får ta del av politiska budskap 
direkt från avsändaren för att bilda sig en egen 
uppfattning och inte efter att det filtrerats eller 
vinklats av olika lärare eller läroböcker som 
uttolkare. 
 
På senare år har utvecklingen på detta område 
gått i helt fel riktning i Uppsala kommun. Med 
några få undantag- som framför allt John  
Bauergymnasiet, Rosendalsgymnasiet, Fyris-
skolan och några till- är det på kommunens cirka 
tjugofem gymnasieskolor mycket svårt för 
ungdomsförbunden att komma in, och det har 
blivit ännu svårare sedan Sverigedemokraterna 
kom in i riksdagen 2010. 
 

Detta eftersom Skolverkets riktlinjer ger vid han-
den att skolledningen måste bjuda in alla som vill 
komma eller ingen, varför många rektorer tråkigt 
nog väljer att utestänga alla förbund. Problemet 
har uppmärksammats i medierna otaliga gånger, 
till exempel senast på UNT Debatt 1/2,3/9, 13/9 
och 14/10 2012 samt 15/5 2013. 
 
Redan innan valet 2010 beslutade de kommunala 
gymnasierektorerna i Uppsala, som enda kom-
mun i landet, att utestänga alla ungdomsförbund 
från skolbesök, vilket dock hävdes senare. Det 
har till och med gått så långt på vissa gym-
nasieskolor i Uppsala kommun att man över hu-
vud  taget inte bemödar sig med att svara på för-
frågningar från förbund per vare sig e-post, brev 
eller telefon.  
 
Antingen kan man göra sig oanträffbar helt och 
hållet och undvika all kontakt, eller så försöker 
man slingra sig på alla möjliga olika vis för att 
inte bjuda in ungdomsförbund som vill komma 
till skolan. Vissa skolor hittar andra sätt att kring-
gå det hela genom att endast tillåta de ungdoms-
förbund som har en förening på skolan att hålla 
bokbord och andra aktiviteter. På så vis utestängs 
mindre förbund som inte har samma kapacitet att 
bilda skolföreningar. 
 
Sverigedemokraterna menar att denna utveckling 
är ovärdig Sveriges fjärde största kommun och 
vill att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
sätter ned foten och markerar att man ser positivt 
på att ungdomsförbunden bjuds in till debatter, 
seminarier och bokbord på skolorna samt upp-
muntrar kommunens gymnasierektorer att också 
göra så. Det är viktigt att detta görs även mellan 
valen och inte endast vart fjärde år, annars ris-
kerar man att missa vissa elever, och det blir inte 
heller en naturlig del av elevernas gymnasietid. 
 
Samtidigt som Uppsala kommun har stora 
problem med att låta alla ungdomsförbund 
komma till tals och komma i kontakt med 
eleverna på kommunens gymnasieskolor antogs 
exempelvis i borgerligt styrda Stockholms stad 
nyligen i budgeten för 2013 till och med en 
vision för de kommunala gymnasieskolorna att 
de bör bjuda in ungdomsförbunden: "För att 
bereda skolelever en dialog om samhällsfrågor 
välkomnas politiska ungdomsförbund i stadens 
skolor." 



 

Med anledning av ovanstående vill undertecknad 
ställa följande frågor till ordföranden för 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Moha-
mad Hassan (FP): 
 
1.   Anser du att det är viktigt för skolans 
demokratiuppdrag att partipolitiska ungdoms-
förbund och/ eller politiska partier bjuds in till 
skolor? 
 
2.   Om svaret på ovanstående fråga är ja, hur 
kommer du att arbeta konkret för att dessa släpps 
in på skolorna under framför allt supervalåret 
2014 men även mellan valen? 
 
Pavel Gamov 
 
Gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige 
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Nr 169. Interpellation av Ulrik 
Wärnsberg (S) om socialbidrag ska 
godkännas som inkomst för att få 
teckna hyreskontrakt 
KSN-2013-0861 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Ska socialbidrag godkännas som inkomst för att 
få teckna hyreskontrakt? 
 
Vi har i media kunnat ta del av det problem som 
familjer drabbas av när hyresvärdar inte vill god-
känna socialbidrag som en godtagbar inkomst för 
att få teckna hyresavtal. Detta drabbar dessa fa-
miljer som därmed riskerar att utestängas från 
den vanliga bostadsmarknaden. I stället tvingas 
de att hänvisas till kommunens socialtjänst för att 
ansöka om en biståndsprövning för att eventuellt 
kunna få hjälp med en bostad. Eftersom kom-
munen själv är beroende av tillgången på hyres-
bostäder innebär det att det är ett stort tryck på att 
kunna få hjälp med att få bostad via socialtjäns-
ten. Därför görs hårda prioriteringar vilka famil-
jer som eventuellt kan få hjälp, och om familjen 
klarar den prövningen innebär det att man hän-
visas till att få vänta på att en ledig bostad kan bli 
aktuell. Det finns således ingen stock av tomma 
lediga lägenheter som står och väntar. 
 
Allt detta pekar på att Uppsala har en bostads-
marknad som inte fungerar. Det grundläggande 
problemet är den strukturella bristen på hyres-
lägenheter som under rad av år har präglat Upp-
salas bostadsmarknad. 
 
Eftersom det är hyresvärdarnas marknad kan de 
även ställa kraven för att godkänna personer som 
hyresgäst. Och det innebär att strecket dras så att 
socialbidragstagare inte accepteras som att de har 
en tillräckligt säker inkomst för att få teckna 
hyresavtal. Inte ens det kommunala bostadsbo-
laget Uppsalahem AB godkänner socialbidrag 
som inkomst för att teckna hyresavtal. Uppsala-
hem AB har i stället hittat på en alldeles egen lös-
ning som innebär att kommunens socialtjänst 
måste inleda en särskild utredning för att fatta ett 
biståndsbeslut om att kommunen går in och bor-
gar för att hyran kommer att betalas. En om-

ständlig onödig rutin som innebär ett extra mer-
arbete för socialtjänsten, och som dessutom inne-
bär ett misstroende från hyresvärden mot sin pre-
sumtiva hyresgäst. Man kan undra hur det stäm-
mer med de sociala bostadsambitioner som ett 
allmännyttigt bostadsföretag bör ha. 
 
Regeringens hemlöshetssamordnare rekommen-
derar tydligt att de allmännyttiga bostadsföreta-
gen ska godkänna socialbidrag som godtagbar in-
komst för att få teckna hyreskontrakt. 
 
I städer med en betydligt större andel hyresrätter, 
till exempel upp till 80 % hyresrätter, är det 
mycket vanligt att både de allmännyttiga hyres-
värdarna och de privata hyresvärdarna accepterar 
socialbidrag som en godtagbar inkomst för att få 
teckna hyreskontrakt. 
 
Till saken hör att om en person uppfyller förut-
sättningarna för att få ett bistånd i form av social-
bidrag, är sannolikheten av ett gynnande beslut i 
myndighetsutövningen mycket stor. De föränd-
ringar av detta regelverk som kan göras är an-
tingen en lagändring av Socialtjänstlagen, SoL av 
riksdagen, eller att ansvarig kommunal nämnd 
gör ändringar av de lokala riktlinjerna för 
tillämpningen av SoL. Inget av dessa beslut kan 
anses vara förändringar som kommer oväntat, 
överraskande eller akut. 
 
Säkerheten för att ha en löneinkomst av en an-
ställning från ett arbete kan ofta vara beroende av 
hur konjunkturen på marknaden ser ut. Och den 
kan vara mycket mer oförutsägbar och nyckfull 
och därmed skapa större osäkerhet om hur trygga 
inkomsterna är. Detta till trots anser hyres-
värdarna att socialbidrag inte ska godtas som in-
komst för att få teckna hyresavtal. Däremot god-
tas löneinkomster från en konjunkturberoende 
marknad som en säker inkomst. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga 
kommunalrådet, tillika ordföranden i Utbild-
nings- och arbetsmarknadsnämndens Mohamad 
Hassan (FP) följande: 
 
1. Tycker du att den rådande situationen som 
beskrivits ovan är rimlig? 
 
 



 

2. Vilka initiativ tänker du ta för att Uppsalahem 
AB ska acceptera socialbidrag som en godtagbar 
inkomst för att få teckna hyreskontrakt? 
 
3. Vilka initiativ tänker du ta för att få andra pri-
vata hyresvärdar på Uppsalas bostadsmarknad att 
acceptera socialbidrag som en godtagbar in-
komst för att få teckna hyreskontrakt? 
 
Socialdemokraterna 
 
Ulrik Wärnsberg 
2:e vice ordförande i Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden (S) 
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