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Uppsala kommunfullmäktige kallas härmed att 
sammanträda i Uppsala Konsert & Kongress, Sal 
B, Vaksala torg 1, måndagen den 25 mars 2013 kl 
13.00 - frågor och interpellationer besvaras 
efter eventuella anmälningsärenden. Uppsala 
kommuns kvalitetspris delas ut kl 17.30 och där-
efter börjar behandling av beslutsärenden enligt 
nedan. 
 
43. Val av justerare och bestämmande av tid för 

justering av protokollet 
44. Eventuella anmälningsärenden 
 
Beslutsärenden 
 
45. Valärenden 
46. Förslag till lokala ordningsföreskrifter 
47. Justering av kommunbidrag och investe- 

ringsramar för etablering av palliativt 
centrum, samt uppfyllande av nya krav 
avseende desinficering på särskilda boen- 
den 

48. Justering av kommunbidrag och inves-
teringsramar för 2013 med anledning av 
bolagisering av verksamhetslokaler 

49. Förslag till ny hamntaxa i Uppsala kommun 
50. Ansökan om kompletterande borgen av-

seende AB UTK-hallen 
51. Omsorg på obekväm arbetstid 
52. Motion av Pavel Gamov (SD) om närvaro-

krav för månadsarvode 
53. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om ökad 

transparens i kommunens organ 
54. Motion av Johan Lundqvist (MP) om bättre 

trafiksäkerhet för Uppsalas cyklister 
55. Motion av Pavel Gamov (SD) om lägre par-

keringsavgifter i Uppsala 
56. Motion av Johan Lundqvist (MP) om att 

tillåta cykeltrafik på Vaksalagatan-Drott-
ninggatan mellan Dragarbrunnsgatan och 
Östra Ågatan 

57. Motion av Johan Lundqvist och Maria 
Gardfjell (båda MP) om att fasa ut livs-
medelsförpackningar med bisfenol A 

 
 

 
Fråga 
 
58. Fråga av Emma Wallrup (V) om extern-

handelsområde vid Gnistarondellen (bord-
lagd KF 2013-02-25) muntligt svar 

 
Interpellationer 
 
59. Interpellation av Robert Damberg (MP) om 

parkeringar i Östra Sala Backe 
60. Interpellation av Huseyin Alpergin(V) om att 

minska lärarnas administrativa börda 
61. Interpellation av Pavel Gamov (SD) om ut-

bredd skottlossning i Uppsala, svar separat 
62. Interpellation av Pavel Gamov (SD) om 

kostnader för asylmottagande, svar separat 
63. Interpellation av Ulrik Wärnsberg (S) om 

aviserade nya besparingar i gymnasiet, svar 
separat 

64. Interpellation av Agneta Erikson (S) om 
underentreprenörer vid Uppsala kommuns 
upphandlingar, svar separat 

65. Interpellation av Trond Svendsen (MP) om 
försörjningsplaneringen av förskole- och 
skollokaler i Uppsala kommun, svar separat 

66. Interpellation av Edip Akay (V) om sommar-
passet på Fyrishov och Gottsundabadet, svar 
separat 

67. Interpellation av Ilona Szatmari Waldau (V) 
om undervisning i sex och samlevnad, svar 
separat 

68. Interpellation av Ilona Szatmari Waldau (V) 
om bostadsrätter i park, svar separat 

 
 
Handlingarna till sammanträdet finns tillgängliga i 
Stadshuset, kommunledningskontoret och kom-
muninformationen, stadsbiblioteket, Svartbäcks-
gatan 17, samt på uppsala.se 
 
Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds i 
TV Uppsala och på uppsala.se 
 
Uppsala den 11 mars 2013 
 

             
Lars Bäcklund  Astrid Anker 
ordförande  sekreterare 
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46. Förslag till lokala ordnings-
föreskrifter 
KSN-2011-0598 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta lokala ordningsföreskrifter enligt 
ärendets bilaga 1. 
 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari 
Waldau (V) reserverar sig enligt bilaga. 
 
Uppsala den 6 mars 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Christopher Lager-
qvist (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia 
Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba 
Busch (KD), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Louise Landerholm Bill 
(M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), 
Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup 
(V). 
 
Ärendet 
Bakgrund 
De nuvarande lokala ordningsföreskrifterna 
antogs av fullmäktige 1996 (ärendets bilaga 2). 
De föreskrifterna, liksom det nu föreliggande 
förslaget, bygger på ett underlag som togs fram 
av dåvarande Svenska Kommunförbundet 
(numera Sveriges kommuner och landsting).  
 
 
 

I samband med behandlingen av en motion av 
Richard Malmström (MP) (KF 8-9 juni 2009 § 
147) uttalade kommunstyrelsen att frågan om 
begränsad användning av pyrotekniska varor 
skulle aktualiseras när lagstiftningen så gjorde 
det möjligt. Kommunfullmäktige uppdrog den 
25 oktober 2010 till kommunstyrelsen att se 
över de lokala ordningsföreskrifterna (KF § 
193). I samband med uppdraget uttalade full-
mäktige som sin mening att det fanns anled-
ning att göra en översyn av de lokala ordnings-
föreskrifterna och att en sådan översyn med 
fördel kan innebära en restriktivare hållning till 
bruk av pyrotekniska varor. 
 
Remiss 
Inom kommunledningskontoret har ett förslag 
till föreskrifter upprättats (ärendets bilaga 3). 
Förslaget remitterades till räddningsnämnden, 
gatu- och samhällsmiljönämnden, idrotts- och 
fritidsnämnden, Länsstyrelsen Uppsala län 
samt Polismyndigheten i Uppsala län vars 
yttranden finns i ärendets bilaga 4-6. Idrotts- 
och fritidsnämnden och Länsstyrelsen Uppsala 
län har avstått från att yttra sig i sak.  
 
Ärendet behandlades av kommunstyrelsen den 
16 januari 2013 som beslutade att återremittera 
ärendet till arbetsutskottet. I det ärende som nu 
föreläggs kommunstyrelsen har förslaget 
ändrats på två punkter: 
 

- 16 §: Föreskriften om att hund ska 
hållas i band på offentlig plats justeras 
så att den är densamma som i nu gäl-
lande ordningsföreskrift: Hunden ska 
hållas kopplad eller på annat sätt hållas 
under tillsyn att den inte hoppar mot 
eller skadar någon 

- 17 §: Föreskriften om fyrverkerier 
justeras så att tillstånd krävs inom 
område enligt bilaga. Tidigare förslag 
var offentlig plats enligt bilaga. 

 
Föredragning 
De nya ordningsföreskrifterna innehåller i 
huvudsak två nyheter. I föreskrifterna utgår 
hänvisningarna till områden i nuvarande 
Knivsta kommun. Vidare föreslås att polis-
myndighetens tillstånd alltid ska krävas för 



användning av pyrotekniska varor på sätt som 
framgår av 17 § i ärendets bilaga 1. Därutöver 
har en språklig översyn gjorts. 
 
En närmare redogörelse för de föreslagna 
ändringarna och behandlingen av remiss-
instansernas synpunkter finns i ärendets bilaga 
7. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Aktuellt förslag medför inga ekonomiska 
konsekvenser. 
 
Bilaga  
Reservation och yttrande 
 
Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande 
att med hänvisning till Polismyndighetens 
yttrande stryka § 12. Vi vill också framhålla 
vikten av att med utökade socialpolitiska in-
satser minska tiggeri som beror på att män-
niskor lever i misär. 
 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet 
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Nr 47. Justering av investerings-
ramar för etablering av palliativt 
centrum samt uppfyllande av nya 
krav avseende desinficering på 
särskilda boenden  
KSN-2013-0323 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att öka kommunstyrelsens investeringsram för 
2013 med 20 mnkr avseende investeringar för 
etablering av ett palliativt centrum i hyrd 
fastighet, nuvarande Genetikum, 
 
att öka äldrenämndens investeringsram för 
2013 med 10 mnkr avseende anskaffning av 
inventarier i palliativt centrum, samt 
 
att öka äldrenämndens investeringsram för 
2013 med 18 mnkr avseende anskaffning av 
utrustning för desinficering vid särskilda 
boenden. 
 
Maria Gardfjell och Frida Johnsson (båda MP) 
reserverar sig i form av särskilt yttrande enligt 
bilaga. 
 
Uppsala den 6 mars 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Christopher Lager-
qvist (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Ha-
menius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba 
Busch (KD), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Louise Landerholm Bill 
(M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), 

Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup 
(V). 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har i juni 2012 tagit 
beslut om IVE 2013-2016. Inom äldre-
nämndens ansvarsområde har det, efter att 
beslut om IVE togs, uppkommit behov av in-
vesteringsmedel genom dels beslut att etablera 
ett palliativt centrum tillsammans med lands-
tinget i Uppsala län dels förändrade krav på 
desinficering av material vid särskilda boende. 
 
Äldrenämnden har genom beslut i oktober 
redogjort för nödvändiga åtgärder för att skapa 
ett palliativt centrum. I beslutet från äldre-
nämndens arbetsutskott den 16 oktober 2012, 
ärendets bilaga 1, lämnas ett uppdrag till kon-
toret för vård, hälsa och omsorg att hitta bästa 
möjliga lösning för finansiering av 
hyresgästanpassningen. 
 
Från kontoret för vård, hälsa och omsorg har 
inkommit en skrivelse med angivande av de 
belopp som gäller för åtgärderna vid palliativt 
centrum, ärendets bilaga 2, inklusive behov av 
inventarier vid centrumet. 
 
I den senare skrivelsen återfinns även ett in-
vesteringsbehov som uppkommit genom 
förändrade krav från Boverket vad avser hy-
gienkrav vid särskilda boenden motsvarande 
sjukvårdshygien. 
 
I detta ärende redogörs för hur inves-
teringsmedel för dessa behov behöver fördelas 
till nämnder inom ramen för nu gällande 
ansvarsfördelning vad avser fastigheter och 
åtgärder i fastigheter samt verksamhetsin-
ventarier. 
 
Föredragning 
Äldrenämnden har genom succesiva beslut 
under 2011 och 2012 medverkat till att ett 
palliativt centrum skapas tillsammans med 
landstinget i Uppsala län. Centrumet ersätter 
nuvarande funktioner som kommunen och 
landstinget bedriver vid Kronparksgården. Den 
fastighet vilken kommer att utgöra det nya 
palliativa centrumet, Genetikum, ägs av en 
extern fastighetsägare med vilken kontrakt 



tecknats om hyra. I kontraktet framgår att de 
programändringar som är nödvändiga för att 
genom hyresgästanpassningar skapa det pal-
liativa centrumet medför en tilläggshyra be-
räknad som en annuitet på fem år med räntan 
åtta procent.  
 
Hyresavtalet på fastigheten löper på 20 år och 
de anpassningar som görs för att skapa ett pal-
liativt centrum kan fördelas på denna hyres-
period. Med den ränta och avskrivningstid som 
fastighetsägaren föreslår uppkommer både en 
hög kostnad och en kort återbetalningstid för 
hyresgästanpassningen. I en komplettering till 
hyresavtalet anges att hyresgästanpassningar 
ska betalas med en tredjedel vid tillträdet, en 
tredjedel på fem år samt resterande del på tio 
år. Under de fem respektive tio åren löper en 
ränta om åtta procent. Ett alternativ till att låta 
hyresvärden finansiera anpassningen är att 
Uppsala kommun gör detta genom att ta över 
gjorda investeringar och hantera det som in-
vestering i annans fastighet. 
 
En sådan ordning är inte den som normalt 
tillämpas för de fastigheter som kommunen 
hyr. Motivet för att göra på annat sätt är främst 
ekonomiskt. Med egen investering i fastig-
heten avseende hyresgästanpassningar erhålls 
både en lägre kostnad för kapitalet, intern-
räntan är för närvarande 2,9 procent att jäm-
föra med fastighetsägarens ränta om 8,0 pro-
cent, och en jämnare kostnad då investeringen 
kan fördelas på upp till 20 år, kontraktstiden. 
 
Uppsala kommun kan för närvarande finan-
siera investeringar genom upplåning på mark-
naden till en räntenivå kring tre procent dvs. 
motsvarande gällande internränta. Förutsätt-
ningen för en sådan räntenivå är att kapital-
bindningen inte görs för hela den period som 
investeringen avser utan för en kortare tid, säg 
högst tre år, vilket medför att lånet behöver 
förnyas successivt. Räntan kan för närvarande 
bindas genom en swap för en period om upp 
till tio år. Detta förfaringssätt medför att både 
lån och räntebindning behöver omsättas under 
den tidsperiod som investeringen utgör. Det är 
i dag svårt att överblicka vilket ränteläge som 
kan förväntas om tio år varför räntan i en 
jämförande kalkyl bör sättas något högre än de 

tre procent som vi idag kan få på marknaden. 
Ett antagande om en genomsnittlig ränta på  
fyra procent kan få utgöra jämförelseränta. 
 
En nuvärdesberäkning av de betalningar som 
hyresvärden får för hyresgästanpassningar 
under de tio åren och med en kalkylränta om 
fyra procent ger ett belopp om 21,8 mnkr. Det 
betyder att anpassningarna kostar 21,8 mnkr 
när hyresvärden gör dem i jämförelse med 19,7 
mnkr om Uppsala kommun självt finansierar 
dem. 
 
I den första delen av detta ärende föreslås 
därför att kommunen ska finansiera anpass-
ningarna i fastigheten. Fr o m årsskiftet an-
svarar kommunstyrelsen för lokalförsörjningen 
vilket medför att det är kommunstyrelsens 
investeringsram som behöver höjas med 20 
mnkr för hyresgästanpassningarna i Gene-
tikum. Kostnaderna för de anpassningar som 
görs i den hyrda fastigheten kommer att de-
biteras äldrenämnden som hyra. 
 
Utöver åtgärder för att anpassa fastigheten ska 
lokalerna utrustas med nödvändiga inventarier 
för verksamheten. Från kontoret för hälsa, vård 
och omsorg har behovet av inventarier beräk-
nats till tio miljoner kronor. Detta belopp ryms 
inte inom den investeringsbudget som äldre-
nämnden har för 2013 på 500 tkr. Nämndens 
budget bör därför höjas med tio miljoner 
kronor för året 2013. 
 
Äldrenämnden möter i sin verksamhet ett krav 
att de utrustningar som används vid särskilda 
boenden ska vara desinficerade. Detta är en 
höjning av kraven på hygien i jämförelse med 
vad som gällt tidigare. För att få en rationell 
hantering av detta krav har nämnden gått 
igenom samtliga boenden och med befintliga 
fastighetsägares stöd gjort en åtgärdslista där 
boendena utrustas med dels spoldesinfektörer 
dels diskdesinfektörer. Åtgärderna är på sam-
mantaget 17,9 mnkr och faller under sådana 
verksamhetsanknuten utrustning som res-
pektive ansvarig nämnd har att anskaffa. För 
att klara detta behöver äldrenämndens inves-
teringsram för 2013 höjas med förslagsvis 
ytterligare 18 mnkr utöver de tio miljoner 



kronor som åtgår för investeringar i inventarier 
vid Genetikum. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De höjningar av investeringsramar som 
föreslås i detta ärende medför ökade kostnader 
i verksamheten för äldrenämnden. Äldrenämn-
den har att täcka dessa kostnader inom det 
kommunbidrag som beslutats för nämnden i 
IVE 2013-2016. 
 
Bilaga  
Yttrande 
 
Miljöpartiet anser att den investering som görs 
i det palliativa centrumet ska innefatta ett 
tillagningskök. Det är inte tillfredsställande att 
den frågan inte ens är färdigutredd av Äldre-
nämnden innan detta beslut om investe-
ringsmedel tas. 
 
Miljöpartiet anser också att kommunen måste 
ha en planering som är mer heltäckande. Kom-
mer investeringen kunna utnyttjas till fullo om 
störningen från framtida byggnationer i Bäck-
lösa kommer påverka och bli för stor? Inget 
samrådsmöte om den kommande detaljplanen i 
Bäcklösa har skett. Det vore högst lämpligt att 
be PBN kalla till ett samrådsmöte för kunna 
eliminera störningen som denna grupp patien-
ter riskerar utsättas för innan detaljplanen 
läggs fast. Allt för att investeringen ska vara 
till nytta. 
 
Maria Gardfjell (MP) 
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Nr 48. Justering av kommunbi-
drag och investeringsramar för 
2013 med anledning av bolagise-
ring av verksamhetslokaler 
KSN-2013-0384 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att justera kommunbidrag för kommun-
styrelsen, idrotts- och fritidsnämnden samt 
fastighetsägarnämnden avseende verksamhets-
året 2013 enligt ärendets bilaga 1, samt 
 
att fastställa ändrade investeringsramar av-
seende 2013 enligt ärendets bilaga 2. 
 
Maria Gardfjell och Frida Johnsson (båda MP) 
reserverar sig till förmån för att15 miljoner 
kronor ska finnas kvar i kommunens budget 
för energiinvesteringar som en övergångs-
lösning. 
 
Uppsala den 6 mars 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Christopher Lager-
qvist (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Ha-
menius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba 
Busch (KD), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Louise Landerholm Bill 
(M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), 
Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup 
(V). 
 
Ärende 
Kommunfullmäktige har den 10 december 
2012, § 274, beslutat att bolagisera Uppsala 

kommuns verksamhetslokaler. Beslutet påver-
kar både kommunbidrag och investeringsramar 
för berörda nämnder. I detta ärende redogörs 
för dessa förändringar samt lämnas förslag till 
de ekonomiska justeringar som behöver göras 
som följd av fattat beslut. I ärendet görs även 
tekniska justeringar mellan verksamhetsom-
råden inom fastställda kommunbidrag. 
 
Föredragning 
Beslutet om att bolagisera Uppsala kommuns 
verksamhetslokaler påverkar följande styrelser 
och nämnder i nedan angiven omfattning: 
 

Kommunstyrelsen får ett nytt uppdrag att 
svara för både strategisk lokalförsörjning 
samt lokalförmedling avseende pedago-
giska lokaler och omsorgslokaler. 
Omsorgslokalerna både består av både 
hyrda lokaler och ägda bostadsrätter. För 
att kunna göra förvärv av boenden inom 
omsorgsverksamheten samt genomföra 
pågående investeringar i fastigheter vilka 
inte bolagiserats behöver kommun-
styrelsens investeringsram ökas. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden får ett för-
ändrat uppdrag där nämnden ska svara för 
in- och uthyrning av lokaler för idrotts- 
och fritidsändamål innebärande både 
strategisk lokalförsörjning samt lokal-
förmedling. Nämnden kommer endast att 
investera i fritidsanläggningar som inte bo-
lagiserats varför den investeringsram som 
nämnden haft justeras ned. 
 
Fastighetsägarnämnden avvecklas enligt 
kommunfullmäktiges beslut och nämnden 
ska endast vara verksam för att genomföra 
avvecklingen. 

 
Kommunbidrag 
Utgångspunkten för att fastställa ett justerat 
kommunbidrag för kommunstyrelsen är att den 
strategiska lokalförsörjningen är ett tillkom-
mande uppdrag som ersätts med kommun-
bidrag medan lokalförmedling ska finansieras 
genom de hyror som debiteras hyresgästerna. 
När det gäller lokaler inom pedagogisk verk-
samhet finns det ett undantag där hyresgästen 
inte behöver bära hela lokalkostnaden. 



2 (3) 

Undantaget gäller för nyproducerade eller helt 
ombyggda lokaler där hyran överstiger taket 
för högsta internhyra. Hyresgästen bär i intern-
hyran endast tio procent av merkostnaden 
medan finansförvaltningen har att täcka de res-
terande 90 procenten. För 2013 uppskattas de 
90 procenten ge finansförvaltningen en belast-
ning om 14,2 mnkr. Denna garanti bör fr o m 
2014 inarbetas som kommunbidrag till kom-
munstyrelsen. 
 
Utgångspunkten för att fastställa justerat 
kommunbidrag för idrotts- och fritidsnämnden 
är att den strategiska lokalförsörjningen är ett 
tillkommande uppdrag som ersätts med kom-
munbidrag medan lokalförmedling ska finan-
sieras genom dels de markeringsavgifter som 
debiteras lokalanvändarna dels det kom-
munbidrag som nämnden redan idag uppbär. 
 
Kommunstyrelsen har egen kompetens för att 
arbeta med strategisk lokalförsörjning medan 
styrelsen för lokalförmedling använder den 
kompetens som finns på kontoret för sam-
hällsutveckling Idrotts- och fritidsnämnden 
använder den kompetens som finns hos kon-
toret för samhällsutveckling för att lösa sitt 
uppdrag avseende både strategisk 
lokalförsörjning och lokalförmedling. I ären-
dets bilaga 1 återges de justeringar av kom-
munbidrag som görs för kommunstyrelsen 
samt idrotts- och fritidsnämnden. Bilagan 
specificerar även det nya kommunbidraget för 
fastighetsägarnämnden enligt vad som redo-
visas nedan. Ärendets bilaga 3 innehåller, för 
att redovisa helheten som påverkar Uppsala 
kommuns resultaträkning, även övriga nämn-
ders kommunbidrag. 
 
Kommunbidraget som fastställts för fas-
tighetsägarnämnden i kommunfullmäktiges 
beslut om IVE 2013-2016 baserades på att 
nämnden skulle ha ett uppdrag i enlighet med 
då gällande reglemente. Genom beslutet att av-
veckla nämnden behöver nämnden för 2013 
endast ett mindre kommunbidrag för att täcka 
dels nämndhantering dels det stöd nämnden 
behöver från kontoret för samhällsutveckling 
för att skapa ett bokslut över 2012. I det 
förslag som nu redovisas i ärendets bilaga 1 
finns ett sådant kommunbidrag angivet. Då 

nämnden bedriver verksamhet under 2013, låt 
vara av begränsad omfattning, kommer det att 
behöva göras ett bokslut för nämnden avseen-
de även 2013. Det faller på kommunstyrelsen 
att upprätta detta bokslut. 
 
I ärendets bilaga 4 återfinns en jämförelse med 
fastställd budget för 2013 samt nu föreslagen 
budget. Bilagan visar både hur kommun-
bidragen fördelas på styrelse och nämnder 
samt hur de fördelas över verksamheter. I 
bilagan har inarbetats en teknisk justering 
avseende flytt av kommunbidrag mellan verk-
samhetsområden hos gatu- och samhällsmiljö-
nämnden respektive idrotts- och fritids-
nämnden. Denna justering påverkar inte det 
samlade kommunbidraget för nämnderna utan 
görs för att anpassa underlagen till det 
förhållande som gäller from att den nya 
organisationen för samhällsutveckling ska-
pades. 
 
Investeringsram 
För att klara lokalförsörjningen avseende 
förvaltningslokaler, sport- och rekreations-
anläggningar samt pedagogiska lokaler sker 
inhyrning antingen från något av de tre bolag 
som kommunen satt upp för dessa ändamål 
eller från andra fastighetsägare. Denna 
lokalförsörjning medför att investeringar i 
dessa delar görs av andra parter än Uppsala 
kommun. Den investeringsram som finns i IVE 
2013-2016 för angiven lokalförsörjning av-
vecklas därför. Vid bolagiseringen kom dock 
några byggnader att kvarstå i kommunalt ägo. I 
dessa byggnader finns pågående investeringar 
varför kommunstyrelsen som förvaltar bygg-
naderna måste tilldelas en kompletterande in-
vesteringsram. För 2013 har denna komplet-
tering uppskattats till 40 mnkr. 
 
Inom fritidsområden kommer det finnas behov 
att göra investeringar på mark som inte ägs av 
något av de tre nybildade fastighetsbolagen. 
Det är mindre åtgärder såsom anläggande av 
elljusspår. Det faller på idrotts- och fritids-
nämnden att svara för sådana åtgärder varför 
nämnden föreslås få en investeringsram om 3,5 
mnkr för 2013.  
 



3 (3) 

När det gäller boende för omsorgsverksamhet 
och boenden av sociala skäl så löses det genom 
antingen de bostäder som Uppsala kommun 
äger eller genom inhyrning från marknaden. 
Idag har kommunen ca 900 bostadsrätter, ägda 
fastigheter för boende samt hyr in ytterligare 
2400 lägenheter från marknaden. Av de 
inhyrda bostäderna är en stor del tidigare ägda 
äldreboenden som i steg sålts för att idag ägas 
av Rikshem AB. För ägda boenden avsedda för 
äldreomsorg, LSS samt de som erfordras av 
sociala skäl kan det fortfarande vara aktuellt 
med investeringar. Investeringarna avser här 
köp av boenden i form av främst bostadsrätter. 
Kommunstyrelsen som ansvarar för den strate-
giska lokalförsörjningen föreslås därför få en 
utökad investeringsram om 30 mnkr avseende 
förvärv av boenden. 
 
I ärendets bilaga 2 återges de investerings-
ramar som återstår efter det att fastighetsägar-
nämnden avvecklats och ansvaret för del av 
nämndens investeringsåtagande fördelats på 
kommunstyrelsen respektive idrotts- och fri-
tidsnämnden. I denna bilaga har även en kor-
rigering gjorts för det åtagande som gatu- och 
samhällsmiljönämnden fick from 2012 av-
seende friluftsområden. Ansvaret för till-
gänglighetsåtgärder i Å-rike Fyris flyttades 
från idrotts- och fritidsnämnden till gatu- och 
samhällsmiljönämnden som nu även tillförs de 
investeringsmedel som var avsatta för detta 
ändamål. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Med de förändringar som föreslås i ärendet 
lämnas ett mindre kommunbidrag ut till kom-
munstyrelsen, idrotts- och fritidsnämnden samt 
fastighetsägarnämnden under avveckling än 
det bidrag som fastighetsägarnämnden dispo-
nerade enligt beslutet i IVE 2013-2016. 
 
Investeringarna i fastigheter har överförts på 
de tre nybildade bolagen, med undantag för 
anskaffning av boenden samt åtgärder i de 
fastigheter som ligger kvar på kommun-
styrelsen. Kommunstyrelsen har för dessa 
ändamål fått en utökad investeringsram. De 
kostnader som följer av dessa investeringar ska 
i sin helhet bäras av hyresgästerna. 
 

I materialet som redovisas i ärendets bilaga 5 
och 6 återfinns en ny resultaträkning för 2013 
samt budget för finansförvaltningen med de 
justeringar som redogjorts för i ärendet. I re-
sultaträkningen samt finansförvaltningens 
budget har inarbetats den senaste skatte-
underlagsprognos som lämnats från Sveriges 
Kommuner och Landsting. Prognosen är något 
bättre än den prognos som redovisade i 
december 2012. 
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Nr 49. Förslag till ny hamntaxa i 
Uppsala kommun 
KSN-2012-1248 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta till hamntaxa för Uppsala kommun 
enligt gatu- och samhällsmiljönämndens för-
slag, 
 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Wal-
dau (V) reserverar sig till förmån för att full-
mäktige ska besluta att komplettera hamn-
taxebestämmelsen med att alla båtar (husbåtar 
och fritidsbåtar) ska betala obligatorisk avgift 
för avloppshantering när Uppsala Vatten AB 
installerat en anläggning för detta. Avgiften 
ska inkluderas i hamntaxeavgiften. 
 
Uppsala den 6 mars 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Christopher Lager-
qvist (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Ha-
menius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba 
Busch (KD), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Louise Landerholm Bill 
(M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), 
Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup 
(V). 
 
Ärendet 
Gatu- och samhällsmiljönämnden har inkom-
mit med ett förslag till ny hamntaxa för 
Uppsala hamn (bilaga). Taxan har varit oför-
ändrad sedan 1996 och intäkterna täcker idag 

inte kostnaderna för hamnen. Taxans konst-
ruktion behöver också anpassas för att mot-
svara dagens användning av Uppsala hamn.  
 
Föredragning 
Båtlivet är ett viktigt intresse att ta hänsyn till 
och i översiktsplanen uttrycks behovet av att 
utveckla hamnarna. Att ha en aktuell och an-
passad hamntaxa är en av förutsättningarna. 
Det framtagna förslaget anses vara rimligt och 
jämförelser har skett med andra kommuners 
avgifter och taxekonstruktioner. 
 
Nämnderna har i IVE ett bemyndigande att 
inom sitt ansvarsområde fastställa sådana taxor 
som inte är av större ekonomiska betydelse 
eller av principiell vikt. Nämnden har i detta 
fall valt att överlämna frågan till fullmäktige 
för beslut. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Någon exakt jämförelse med nuvarande taxa 
kan inte göras eftersom dess konstruktion i 
förslaget skiljer sig från dagens. Räknar man 
med att antalet uthyrda platser och kategorier 
kommer att vara oförändrat jämfört med 2012, 
kommer kommunens intäkter från hamnen att 
öka från 114 tkr till 328 tkr per år. Det 
motsvarar omkring 75 procent av kostnaderna 
för drift och underhåll av hamnen. 
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Nr 50. Ansökan om komplette-
rande kommunal borgen avseende 
AB UTK-hallen 
KSN-2013-0341 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att medge utökning av borgen för AB UTK-
Hallen innebärande att borgen gäller till 30 
juni 2019 för ett lån om 2,0 mnkr, 
 
att borgen ska vara enkel borgen, 
 
att borgensavgift ska tas ut med 0,5 procent på 
aktuella skuldbelopp, samt 
 
att beslut enligt ovan villkoras av att en 
amorteringsplan upprättas enligt föredrag-
ningen i ärendet. 
 
Uppsala den 6 mars 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Christopher Lagerqvist, Louise Lan-
derholm Bill (alla M), Cecilia Hamenius, Peter 
Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba 
Busch (KD), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP), Ilona Szatmari Waldau 
och Emma Wallrup (båda V). 
 
Dessutom närvarande: Karin Ericsson (C) och 
Rickard Malmström (MP). 
 
Ärendet 
AB UTK-Hallen inkom den 30 maj 2012 med 
en begäran om att Uppsala kommun ska för-
länga det borgensåtagande som kommunen 
2006 beslutade om för två lån som bolaget har. 
Borgensåtagandet avser de lån på sammantaget 
5,8 mnkr som bolaget har för att finansiera 
uppförandet av en tennishall på Gränby sport-

fält. Tennishallen är uppförd på en tomt som 
upplåts med tomträtt. 
 
Kommunfullmäktige har genom beslut den 26 
november 2012 beviljat bolagets ansökan. 
 
Efter det att ärendet passerat kommunstyrelsen 
inkom bolaget med ytterligare en ansökan, 
ärendets bilaga 1, om en utökning av borgens-
åtagandet så att borgensåtagandet skulle återgå 
till den nivå som den ursprungliga borgen var 
på. Ansökan var nu kopplad till en utbyggnad 
med fyra utetennisbanor, byggande av ett enk-
lare vandrarhemsboende samt ombyggnad av 
befintlig anläggning. Föreningar har den 29 
januari 2013 inkommit med en komplettering 
av sin ansökan, ärendets bilaga 2, och renodlat 
den till att avse investeringar i utebanor samt 
anpassning av befintlig badmintonhall och 
idrottshall. 
 
Föredragning 
För behandling av borgensärenden finns fast-
lagda 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 av-
sedda för en investering 

- låntagaren ska kunna lämna en säker-
het för borgen 

- låntagarens kreditvärdighet ska vara 
tillfredställande. 

 
Borgensbeslutet ska enligt policyn även in-
nehålla 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 
amorteringsplan för det lån som borgen avser. 
I det fallet att amorteringsplanen anger att 
ingen amortering ska ske ska detta framgå före 
det att borgensbeslutet fattas. 



Det genom kommunfullmäktige förnyade 
borgensbeslutet är en förlängning på en ur-
sprunglig borgen som lämnades i samband 
med att tennishallen uppfördes. Det åtagande 
som Uppsala kommun har är således grundat 
på ett ställningstagande som ligger relativt 
långt tillbaka i tiden. Idag är det tveksamt om 
kommunen skulle gå in i ett liknande åtagande 
då det nu finns förutsättningar att genomföra 
arenaprojekt utan att borgen behöver ak-
tualiseras. 
 
Den kompletterande ansökan som inkommit 
avser åtgärder i befintlig anläggning samt 
utökning genom investering i fyra utetennis-
banorna. Utebanorna bedöms medföra en in-
vestering om något mer än två miljoner kronor. 
 
För AB UTK-Hallens nyligen omtecknade 
borgen har Uppsala kommun en säkerhet i 
form av pantbrev på åtta miljoner kronor, i 
bästa inomläge. Detta innebär att två av de vill-
kor, investering och säkerhet, som krävs för ett 
kompletterande borgensbeslut är uppfyllda. 
Det tredje villkoret avser bolaget betal-
ningsförmåga. Enligt borgensprinciperna ska 
kreditvärdigheten hos låntagaren bedömas dels 
utifrån skuldsättningsgraden dels utifrån 
likviditetsförutsättningarna på kort och lång 
sikt. Av den årsredovisningshandling som bo-
laget presenterat i samband med borgens-
ärendet från hösten 2012 framgår att skuldsätt-
ningsgraden är 11,8 dvs. att skulderna är 11,8 
gånger större än det egna kapitalet, att det egna 
kapitalet uppgår till 642 tkr och att bolaget har 
likvida medel motsvarande två månaders lö-
pande utbetalningar. Dessa tal indikerar att bo-
laget har betalningsförmåga om än på en lägre 
nivå. Bolaget har dock skött sina amorteringar 
på det lån som har amorteringsplan utan an-
märkning med en ekonomisk ställning mot-
svarande den som bolaget har idag. Bolaget 
kan därför anses ha en tillfredställande betal-
ningsförmåga. 
 
För det lån som nu aktuell borgensansökan av-
ser begär bolaget en amorteringsfrihet under de 
två första åren. För de två övriga lån vilket 
kommunen gått i borgen för finns en amor-
teringsplan för det lån som är på 2,2 mnkr, 
innebärande att lånet ska vara slutbetalt till den 

31 december 2020, medan det andra lånet är en 
checkräkningskredit för vilken ingen amor-
teringsplan finns. 
 
Med en utökad borgen avser bolaget att låna 
två miljoner kronor medan övrigt kapitalbehov 
ska bolaget lösa på egen hand. Bolagets åta-
gande som löses genom egen försorg avser ett 
belopp om 1,5 miljoner kronor. 
 
Bolaget har i sin första ansökan beskrivit att 
det avser att investera i ett enklare boende i 
anslutning till sin hall. Detta är inte möjligt 
med den upplåtelse som gäller för den tomt där 
bolaget har sin hall uppförd varför bolaget fått 
avslag på sin bygglovsansökan. Det kan no-
teras att det nyligen gjorts en markanvisning 
för ett sporthotell med enklare standard i an-
slutning till Gränby sportfält varför del av det 
behov som bolaget anger kan komma att bli 
tillgodosett på annat sätt. Bolaget bör för egen 
del vara uppmärksamt på detta förhållande. 
  
Mot bakgrund av vad som redovisats och av de 
handlingar som bolaget redovisat föreslås att 
borgen ska utökas för ett lån om högst 2,0 
miljoner kronor. Borgensavgiften ska vara 0,5 
procent på den skuld som borgen gäller för. 
För att begränsa kommunens risk i en utökad 
borgen föreslås att en amorteringsplan ska 
upprättas innebärande att det lån för vilket den 
utökade borgen tecknas ska börja amorteras 
två år från det att det utbetalts till bolaget samt 
att amorteringstiden ska vara högst tio år. 
 
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 be-
gränsning av sin risk för den utökade borgen 
som föreslås. 
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Nr 51. Omsorg på obekväm ar-
betstid 
KSN-2013-0043 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att upphäva beslutet, 2000-06-19 § 139, om 
regler för omsorg för barn på obekväm ar-
betstid och överlämna till barn- och ungdoms-
nämnden att fatta beslut om rätten till omsorg 
på obekväm arbetstid. 
 
Uppsala den 6 mars 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Christopher Lagerqvist, Louise Lan-
derholm Bill (alla M), Cecilia Hamenius, Peter 
Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba 
Busch (KD), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP), Ilona Szatmari Waldau 
och Emma Wallrup (båda V). 
 
Dessutom närvarande: Karin Ericsson (C) och 
Rickard Malmström (MP). 
 
Ärendet 
Barn och ungdomsnämnden har till kom-
munstyrelsen inkommit med en hemställan om 
att kommunstyrelen ska föreslå kommun-
fullmäktige att upphäva sitt beslut om regler 
för omsorg för barn på obekväm arbetstid, 
2000-06-19 § 139 och överlämna till barn- och 
ungdomsnämnden att fatta beslut om rätten till 
omsorg på obekväm arbetstid. Ärendets bilaga 
1. Kommunfullmäktiges beslut återges i 
ärendets bilaga 2. 
 
Anledningen till att barn och ungdoms-
nämnden vill upphäva beslutet är att nuvarande 
regelverk innebär begränsningar i möjligheten 
att få omsorg på obekväm arbetstid. Barn och 

ungdomsnämnden gör bedömningen att det 
genom ett upphävande av regelverket skapas 
bättre möjligheter för barnomsorg på obekväm 
arbetstid.   
 
Ett upphävande av regelverket innebär att fler 
som har behov av barnomsorg på obekväm ar-
betstid kan erbjudas detta. Behovet av barn-
omsorg på obekväm arbetstid bedöms vara 
runt det dubbla mot nuvarande 70 platser.  
 
Föredragning  
När kommunfullmäktige införde rätt till barn-
omsorg under obekväm arbetstid införde man 
också begränsande regler. 
 
I 25 kap. 5 § skollagen sägs:” Kommunen ska 
sträva efter att erbjuda omsorg för barn under 
tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i 
den omfattning det behövs med hänsyn till 
föräldrars förvärvsarbete och familjens situa-
tion i övrigt.”   I propositionen förtydligas 
detta:  
 
”Att sträva efter innebär enligt regeringens för-
slag att en kommun inte utan vidare kan avstå 
från att tillhandahålla sådan omsorg. Ambi-
tionen måste vara att tillhandahålla omsorg 
även under s.k. obekväm arbetstid åt familjer 
som har behov av det. Om kommunen vid en 
viss tidpunkt inte har någon efterfrågan måste 
kommunen ändå planera för att tillhandahålla 
omsorg, när situationen förändras. 
 
Detta innebär att det inte bör vara möjligt för 
en kommun att generellt avskaffa tillgången 
till kommunalt finansierad omsorg för barn till 
föräldrar som förvärvsarbetar under s.k. obek-
väma tider. Å andra sidan innebär det ingen 
rättighet att i enskilda fall få omsorg under 
obekväm arbetstid. Föräldrars ansvar för att 
hitta lösningar på barnets behov av omsorg 
kvarstår. 
 
Kommunen bör, för varje ansökan om plats, 
göra en individuell bedömning utifrån de lo-
kala förutsättningarna och besluta om plats 
därefter. I bedömningen bör även ingå föräld-
rarnas reella möjligheter att ordna omsorg för 
sina barn själva. Ansvarig nämnd och för-



valtning för förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem bör svara för behovs-prövningen.” 
 
Omsorg för barn under s.k. obekväma arbets-
tider ska inte betraktas som en skolform, till 
skillnad mot förskolan, och inte heller åläggas 
de krav som ställs på en sådan verksamhet. Det 
är viktigt att bygga vidare på de kunskaper och 
goda erfarenheter som redan finns av denna 
verksamhet. Omsorgen ska som i dag kunna 
erbjudas i olika former som nattöppna för-
skolor, familjedaghem eller barnvårdare i det 
egna hemmet. Naturligtvis kan även omsorg 
under s.k. obekväm arbetstid anordnas i fler-
familjslösningar och andra verksamheter. Det 
ska vara upp till kommunen att besluta i vilka 
former verksamheten ska bedrivas samt tid-
punkten för när kvällsomsorgen tar vid efter 
dagtid. Syftet med förslaget är att i lagstift-
ningen förtydliga gällande rättsläge. Förslaget 
innebär därför inte några utökade ekonomiska 
krav på kommunerna.” 
 
Enligt nu gällande regelverk för barnomsorg 
på obekväm arbetstid ska barnomsorg erbjudas 
först efter det att andra möjligheter att till-
godose omsorgsbehovet prövats. 
 
Med hänvisning till detta föreslås nuvarande 
regler upphävas och att barn och ungdoms-
nämnden får ansvaret att säkerställa att fö-
räldrar erbjuds möjligheter till barnomsorg på 
de tider behoven finns.   
 
Ekonomiska konsekvenser  
Barn- och ungdomsnämnden har att driva 
verksamhet inom av kommunfullmäktige an-
givna ekonomiska ramar. 
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Nr 52. Motion av Pavel Gamov 
(SD) om närvarokrav för månads-
arvode 
KSN-2012-0942 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
att besvara motionen med hänvisning till ERS-
gruppens yttrande. 
 
Uppsala den 6 mars 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Christopher Lagerqvist, Louise Lan-
derholm Bill (alla M), Cecilia Hamenius, Peter 
Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba 
Busch (KD), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Karin Ericsson (C), 
Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup 
(V). 
 
Ärendet 
Pavel Gamov (SD) yrkar i motion, väckt vid 
sammanträde den 27 augusti 2012, att i kom-
munens ersättningsbestämmelser för för-
troendevalda (ERS) införs ett närvarokrav om 
minst två timmar för erhållande av månads-
arvode vad gäller samtliga berörda för-
troendeuppdrag. Motionen återges i ärendets 
bilaga 1 
 
Remissbehandling 
Ärendet har remitterats till ERS-gruppen som 
framför (ärendets bilaga 2) att månadsarvoden 
finns för att ersätta den förtroendevalde för 
arbetet som utförs utanför sammanträdena. 
Gruppen prövar månadsarvodena inför sitt 
förslag till fullmäktige. Nuvarande regler togs 
av fullmäktige 2010 för att gälla hela mandat-
perioden. Gruppen anser att en viss fråga i 
ERS inte ska prövas igen under mandat-
perioden om inte något nytt, som en orga-
nisationsförändring, motiverar det. 

 
ERS-gruppen kommer inför kommande man-
datperiod lägga förslag om vilka uppdrag som 
ska ge rätt till månadsarvode och arvodets 
nivå. 
 
Särskilt yttrande har avgivits av (V)-leda-
moten. 
 
Föredragning 
Kommunens regler för arvoden till för-
troendevalda har två delar. Dels arvode för 
närvaro vid sammanträden och dels ett arvode 
som utgår per månad för arbetet utanför 
sammanträdena.  
 
Kommunledningskontoret framför inte förslag 
i frågor rörande ersättningar till förtroende-
valda utan hänvisar till ERS-gruppens ytt-
rande. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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Nr 53. Motion av Kristin Lilieqvist 
(MP) om ökad transparens i 
kommunens organ 
KSN-2012-0769 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) 
reserverar sig till förmån för bifall till motio-
nen. 
 
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till 
förmån för bifall till att-satserna 2 och 3 i mo-
tionen, samt att samtliga nämnder (inklusive 
kommunstyrelsen) skall ha öppna samman-
träden förutom när personalärenden, myn-
dighetsutövning mot enskild eller frågor om 
sekretess berörs. 
 
Uppsala den 6 mars 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Christopher Lagerqvist, Louise Lan-
derholm Bill (alla M), Cecilia Hamenius, Peter 
Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba 
Busch (KD), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Karin Ericsson (C), 
Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup 
(V). 
 
Ärendet 
Kristin Lilieqvist (MP) yrkar i motion, väckt 
vid sammanträde den 28 maj 2012, att full-
mäktige ska besluta att samtliga nämnder som 
utgångspunkt ska ha öppna sammanträden med 
undantag för personalärenden, myndighetsut-
övning mot enskild eller ärenden med sek-

retess. Nämnder som vill ha slutna samman-
träden ska särskilt besluta om detta. Vidare yr-
kas att kommunstyrelsen alltid ska ha öppna 
sammanträden som sänds på webb-TV. 
 
Motionen återges som ärendets bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till 16 nämnder. 
 
Äldrenämnden har två öppna sammanträden 
per år. Nämnden avstyrker motionen för egen 
del och vill behålla dagens ordning där varje 
nämnd tar ställning. Nämnden ser en kompli-
kation vad gäller hantering av sekretess och att 
omfattande analyser behövs för att veta vilka 
ärenden som ska undantas från öppnas sam-
manträden. Vidare noteras att öppna samman-
träden inte leder till bättre dialog då allmän-
heten är en passiv lyssnare vid nämndsam-
manträden. Ärendets bilaga 2. 
 
Nämnden för hälsa och omsorg har två öppna 
sammanträden per år. Nämnden anför att 
offentlighet i största möjliga utsträckning bör 
råda i nämnderna och är positiv till att öppen-
het är huvudregel men understryker att nämn-
den måste själv besluta om öppna samman-
träden. För nämndens del är i stort all myndig-
hetsutövning mot enskild förlagd i individ- och 
arbetsutskott. Reservation har framlagts av (V) 
resp (MP). Ärendets bilaga 3. 
 
Socialnämnden för barn och unga redovisar 
nämndens arbete med dialoger i olika former 
och anser att nämnden väl uppfyller motionens 
intentioner. Nämnden avser att under 2013 
pröva möjligheten att hålla öppet sammanträde 
vid något tillfälle. Nämnder avvisar förslaget 
att fullmäktige ska besluta att alla nämndmöten 
ska vara öppna. Dagens regler som ger nämn-
derna möjlighet att besluta ger tillräckliga möj-
ligheter och lägger ansvaret där det hör hem-
ma, på respektive nämnd utifrån sina förut-
sättningar. Ärendets bilaga 4 
 
Kulturnämnden anser inte att ändring behövs 
av nuvarande regelverk som ger möjlighet till 
öppna sammanträden och föreslår att motionen 
avslås i sin helhet. Reservation av (S), (MP) 
och (V). Ärendets bilaga 5. 



 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 
sedan 2008 valt att ha öppna sammanträden 
förutom vid sekretess. Konsensus råder om 
mötesformen. Nämnden föreslår dock att mo-
tionen avslås då det är varje nämnd som ska ta 
beslutet. Reservation (MP) och (V). Ärendets 
bilaga 6. 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att 
motionen avslås och anför att nämnden väl 
uppfyller motionens intentioner. Nämnden 
publicerar nämndhandlingar på kommunens 
hemsida före sammanträdet där också pro-
tokoll är tillgängliga. Nämnden har en plan för 
medborgardialoger och har arrangerat särskilda 
dialoger i för många medborgare särskilt vik-
tiga frågor. Nämnden har även beredskap att 
svara på initiativ från medborgare om särskild 
dialog. Reservation (S) och (MP). Ärendets 
bilaga 7. 
 
Plan- och byggnadsnämnden har inte tagit be-
slut om öppna sammanträden. Nämnden be-
handlar till stora delar myndighetsutövning och 
har i dagsläget andra mötesforum för medbor-
gardialog. Ärendets bilaga 8. 
 
Gatu- och samhällsmiljönämnden har inte tagit 
beslut om öppna sammanträden och avvaktar 
fullmäktiges beslut. Nämnden anser att trans-
parens med medborgarna är viktigt men har 
idag andra mötesforum för medborgardialog. 
Ärendets bilaga 9. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden kommer under 
hösten ta beslut om att nämndens samman-
träden ska vara öppna. Ärendets bilaga 10. 
 
Fastighetsägarnämnden har inte tagit beslut om 
öppna nämndsammanträden. Nämnden vill ut-
veckla mötesforum med medborgarna och pla-
nerar att lägga sammanträden i någon av kom-
munens verksamhetslokaler för att ytterligare 
bjuda in till dialog. Ärendets bilaga 11. 
 
Namngivningsnämnden har tagit beslut om att 
nämndens sammanträden är öppna. Ärendets 
bilaga 12. 
 
 

 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden behandlar i 
stor utsträckning frågor om myndighetsut-
övning. Dessa ärenden hanteras slutet. I övrigt 
är nämndens sammanträden öppna sedan 1996. 
Ärendets bilaga 13. 
 
Räddningsnämnden konstaterar att de öppna 
sammanträden nämnden haft inte varit särskilt 
välbesökta och att ett ordinarie sammanträde är 
en formell tillställning där mycket av diskus-
sioner på gruppmöten inte kommer fram. 
Nämnden prioriterar medborgardialog före 
öppna sammanträden. Ärendets bilaga 14. 
 
Styrelsen för Vård och Bildning har valt att 
inte ha öppna sammanträden då nämnden pro-
ducerar tjänster i konkurrens med andra produ-
center. Enligt styrmodellen är det uppdrags-
nämnderna som har ansvar för medborgar-
dialogen. Vård & Bildning har för sin del kon-
tinuerlig dialog med kunderna, en väl funge-
rande synpunktshantering och egna sidor för 
marknadsföring och information till brukare 
och Uppsalabor. Ärendets bilaga 15. 
 
Styrelsen för teknik och service anför att de 
inte avser att hålla öppna sammanträden då de 
är en produktionsnämnd där kontakt med med-
borgaren sker genom andra former än den po-
litiska dialogen. Ansvaret för medborgardialog 
åvilar uppdragsnämnderna. Ärendets bilaga 
16. 
 
Valnämnden avstår från yttrande. Nämnden 
anser sig inte beröras som lokal myndighet. 
Ärendets bilaga 17. 
 
Föredragning 
Formerna för en nämnds sammanträde anges i 
Kommunallagen 6 kap § 19a: ”En nämnds 
sammanträde skall hållas inom stängda dörrar. 
Nämnden får dock besluta att dess samman-
träden skall vara offentliga om fullmäktige har 
medgett det. En nämnds sammanträden ska 
dock alltid hållas inom stängda dörrar i 
ärenden 
1. Som avser myndighetsutövning, eller 
2. I vilka det förekommer uppgifter som hos 
nämnden omfattas av sekretess enligt offentlig-
hets- och sekretesslagen” 



 
Vid kommunallagsrevisionen år 1994 infördes 
principen om stängda dörrar i Kommunallagen 
samtidigt som möjligheten till öppna samman-
träden infördes. I propositionen (1993/94:188) 
underströks att det är viktigt att medborgarna 
ges ökad insyn i och information om den 
kommunala verksamheten. Samtidigt framför-
des att ”En grundläggande kommunalrättslig 
princip är att en nämnd själv får avgöra vem 
som ska ha närvaro- och yttranderätt i nämn-
den” (sid 56) 
 
I kommunens reglemente för styrelsen och 
nämnderna finns ett generellt medgivande för 
nämnderna att ta ställning till öppna sam-
manträden. Som framgår av remissvaren an-
vänder flera nämnder möjligheten till öppna 
sammanträden. Ett par nämnder har infört som 
generell ordning att sammanträdena ska vara 
öppna. Trenden är att antalet öppna samman-
träden ökar. 
 
Kommunen arbetar på flera olika sätt att 
utveckla medborgardialogen och möjligheterna 
till insyn för medborgarna. Nya tekniska möj-
ligheter öppnas och tillvaratas. Det är viktigt 
då kommunen bygger på att vara medbor-
garnas gemensamma organ som finansieras av 
skatter och styrs genom allmänna val, dels 
indirekt genom riksdagen och lagstiftningen, 
dels direkt genom kommunfullmäktige. 
Kommunens kommunikationspolicy framhål-
ler att kommunens kommunikation ska präglas 
av öppenhet 
 
Motionen framhåller att nämnderna är politiska 
arenor. Nämndernas arbete har dock även en 
annan aspekt. Nämnderna utgör kommunens 
beslutsorgan inom sina ansvarsområden och 
kommunstyrelsen är det övergripande led-
ningsorganet. Arbetet i dessa organ kan till en 
viss del sägas vara diskussion där olika politisk 
ståndpunkter möts med de professionella syn-
punkter som den för nämnden ansvariga kon-
toret eller förvaltningen har att framföra. I 
grunden handlar nämndarbetet om att finna 
bästa möjliga lösningar på ibland svåra frågor. 
Det handlar om ledarskap där politiker och 
tjänstemän tillsammans utvecklar kommunen.  
 

 
Där bör finnas möjlighet till en dialog där de 
deltagande ska kunna pröva och ändra stånd-
punkter. Det finns en risk vid generell öppen-
het att viktiga överläggningar istället förs i 
förberedande organ med färre antal ledamöter. 
 
Slutsatsen är att det även framgent ska vara 
nämnderna som beslutar om de ska ha öppna 
sammanträden. Kommunens inriktning mot 
öppenhet är fastlagd i kommunikationspolicyn 
och som nämnts är allt fler sammanträden 
öppna. 
 
Beträffande frågan om öppna sammanträden 
för kommunstyrelsen anser styrelsen att möj-
ligheten att kunna genomföra överläggningar i 
viktiga ledningsfrågor utan att i varje ärende 
överväga om det ska ske inför allmänheten bör 
kvarstå. Sedan ett par år meddelar kommun-
styrelsen de fattade besluten under pågående 
sammanträde och styrelsens handlingar finns 
tillgängliga på kommunens hemsida före sam-
manträdet. 
 
Avslutningsvis ska understrykas vikten av att 
kommunen på olika sätt arbetar med en öppen 
kommunikation och tillvaratar nya möjligheter 
som skapas för att förbättra arbetet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuell i detta ärende 
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Nr 54. Motion av Johan Lundqvist 
(MP) om bättre trafiksäkerhet för 
Uppsalas cyklister 
KSN-2012-0678 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen med föredragningen i 
ärendet. 
 
Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till 
förmån för bifall till motionen.  
 
Uppsala den 6 mars 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Christopher Lagerqvist, Louise Lan-
derholm Bill (alla M), Cecilia Hamenius, Peter 
Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba 
Busch (KD), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Karin Ericsson (C), 
Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup 
(V). 
 
Ärende 
Johan Lundqvist (MP) har i motion, väckt den 
23 april 2012, yrkat att kommunfullmäktige 
uppdrar till gatu- och samhällsmiljönämnden 
att införa tydligt markerade cykelfiler på de 
större gatorna i Uppsala city, att anlägga tyd-
ligt färgmarkerade cykelfält genom de större 
korsningarna i Uppsala city, att anlägga cykel-
boxar i trafiksignalreglerade korsningar i Upp-
sala stad och införa förgrönt ljus för cyklister i 
dessa korsningar, samt att utreda möjligheterna 
att införa stopplikt för tunga fordon innan 

högersväng, som en trafiksäkerhetsåtgärd. 
Motionen återges i ärendets bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Ärendet har remitterats till gatu- och samhälls-
miljönämnden. Nämnden anför att de i mo-
tionen föreslagna åtgärderna kommer att in-
kluderas i arbetet med en cykelhandlingsplan 
samt att åtgärderna kommer att utvärderas och 
prioriteras i jämförelse med andra åtgärder 
som kan bidra till att fler använder cykel som 
transportmedel. Ärendets bilaga 2. 
 
Föredragning 
Ett arbete med att ta fram en cykelpolicy med 
riktlinjer och handlingsplan pågår. I det arbetet 
vägs bland annat olika trafiksäkerhetsaspekter 
in. De av motionären föreslagna åtgärderna 
måste vägas mot andra möjliga åtgärder för att 
se vad som ger bäst effekt, både på människors 
benägenhet att välja cykel framför andra for-
don samt på deras säkerhet i trafiken. Då fram-
tagandet av en policy pågår bör inte arbetet fö-
regås av beslut om i motionen föreslagna åt-
gärder. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Nämnden har att i sitt arbete bedöma eko-
nomiska konsekvenser. 
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Nr 55. Motion av Pavel Gamov 
(SD) om lägre parkeringsavgifter i 
Uppsala 
KSN-2012-0463 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen med kommunstyrelsens 
föredragning i ärendet. 
 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari 
Waldau (V) reserverar sig till förmån för 
avslag på motionen. 
 
Uppsala den 6 mars 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Christopher Lagerqvist, Louise Lan-
derholm Bill (alla M), Cecilia Hamenius, Peter 
Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba 
Busch (KD), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Karin Ericsson (C), 
Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup 
(V). 
 
Ärendet 
Pavel Gamov (SD) yrkar i motion, väckt den 
27 februari 2012, att gatu- och samhällsmiljö-
nämnden ges i uppdrag att riva upp det 
aktuella beslutet från 2011 om att höja parke-
ringsavgifterna i Uppsala innerstad. Motionen 
återges i ärendets bilaga 1. 
 
 
 
 

 
Remissbehandling 
Ärendet har remitterats till gatu- och 
samhällsmiljönämnden (GSN). Nämnden anför 
att förslaget inte är förenligt med Uppsala 
kommuns mål att skapa en bättre gatumiljö i 
centrala Uppsala och avisar motionen. 
Ärendets bilaga 2. 
 
Föredragning 
I Uppsala kommuns översiktsplan (ÖP) 
framgår att ett av kommunens mål med trafik-
planeringen är att den marknadsandel som 
bilen som färdmedel idag har succesivt skall 
minska som en följd av åtgärder för att öka 
kollektivtrafikens konkurrenskraft. I ÖP fram-
går även att kommunens utvecklingsinriktning 
med avseende på innerstadens trafiksystem 
innebär att gaturummet skall prioriteras för 
varutransporter, cykelparkeringar och gåendes 
behov samt för vistelse.  
 
I linje med detta startade GSN under 2012 
arbetet med en parkeringspolicy, -riktlinjer och 
handlingsplan. Målet är att förbättra gatu-
miljön och bidra till näringslivets utveckling. 
Frågan om parkeringsavgifter bör prövas i det 
arbetet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till 
beslut. 
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Nr 56. Motion av Johan Lundqvist 
(MP) om att tillåta cykeltrafik på 
Vaksalagatan-Drottninggatan 
mellan Dragarbrunnsgatan och 
Östra Ågatan. 
KSN-2012-0946 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) 
reserverar sig till förmån för bifall till mo-
tionen. 
 
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig i 
form av särskilt yttrand. Bilaga. 
 
Uppsala den 6 mars 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Christopher Lagerqvist, Louise Lan-
derholm Bill (alla M), Cecilia Hamenius, Peter 
Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba 
Busch (KD), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Karin Ericsson (C), 
Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup 
(V). 
 
Ärendet 
Johan Lundqvist (MP) har i motion, väckt den 
27 augusti 2012, yrkat att kommunfullmäktige 
uppdrar till gatu- och samhällsmiljönämnden 
att tillåta cykeltrafik på Vaksalagatan mellan 
Dragarbrunnsgatan och Östra Ågatan då detta 
väsentligt skulle underlätta för de cyklister 

som ska ta sig genom staden i öst-västlig rikt-
ning. Motionen återges i ärendets bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Ärendet har remitterats till gatu- och samhälls-
miljönämnden (GSN), ärendets bilaga 2. GSN 
avstyrker motionen. Nämnden instämmer i att 
ett hävt cykelförbud skulle underlätta för fram-
komligheten för cyklister i staden. Nämnden 
framhåller dock att gaturummet på denna 
sträcka är trångt och att den trafik som är 
tillåten, framförallt busstrafiken, skulle komma 
i konflikt med cykeltrafiken med risk för för-
sämrad trafiksäkerhet.  
 
Nämnden bedömer det också som olämpligt att 
tillåta cykeltrafik på aktuell sträcka med anled-
ning av det pågående arbetet med att minska 
antalet felparkerade cyklar. Om cykeltrafik 
skulle tillåtas över Stora torget finns det en stor 
risk att fler felparkerar sina cyklar på torget 
och att fler kommer att cykla på gågatan. 
 
Reservation är avgiven av MP-ledamoten. 
 
Föredragning 
Ett hävt cykelförbud på Vaksalagatan mellan 
Dragarbrunnsgatan och Östra Ågatan skulle 
stärka framkomligheten i centrum men också 
leda till ökade risker för cykeltrafikanter då 
gaturummet bitvis är trångt och sträckan är 
tungt trafikerad av stadsbussar. Detta i kom-
bination med att det redan i dagsläget finns 
tillräckliga förbindelser i öst-västlig riktning 
genom staden, exempelvis via S:t Persgatan 
eller via Smedsgränd, leder till att ett hävt för-
bud mot cykeltrafik ej kan motiveras. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende. 
 
Bilaga 
Vänsterpartiet instämmer i att det är olämpligt 
att öppna Drottninggatan/Vaksalagatan för 
cykeltrafik över Stora torget. Däremot anser vi 
att det måste vara lättare att ta sig med cykel i 
öst-västlig riktning. Idag utgör gågatan en 
barriär i hela sin sträckning (Bangårdsgatan 
och S:t Olofsgatan), en lång sträcka. Cyklister 
måste kliva av cykeln och leda den över gå-
gatan för att ta sig över. Det krävs därför en 



2 (2) 

ordentlig genomsyn av hur cyklar ska kunna 
kor-sa gågatan på ett bättre sätt, det skulle 
kunna vara via Stora torget, om torget anpassas 
för detta, eller via S:t Persgatan. 
 
Vänsterpartiet instämmer inte i föredragning i 
detta ärende som hävdar att det i dagsläget 
finns tillräckliga förbindelser i öst-västlig rikt-
ning genom staden, exempelvis via S:t Pers-
gatan eller via Smedsgränd. Det finns idag inte 
tillräckliga förbindelser för cyklister. 
Alternativ som kräver att man leder cykeln och 
därmed blir en fotgängare är inte en fullgod 
lösning på cyklisters möjlighet att röra sig i 
öst-västlig riktig. 
 
Ilona Szatmári Waldau  
Vänsterpartiet 
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Nr 57. Motion av Johan Lundqvist 
och Maria Gardfjell (båda MP) 
om att fasa ut livsmedelsförpack-
ningar med Bisfenol A 
KSN-2012-0840 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen med föredragningen i 
ärendet. 
 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari 
Waldau (V) reserverar sig till förmån för bifall 
till motionen. 
 
Uppsala den 6 mars 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Christopher Lagerqvist, Louise Lan-
derholm Bill (alla M), Cecilia Hamenius, Peter 
Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba 
Busch (KD), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Karin Ericsson (C), 
Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup 
(V). 
 
Ärendet 
I motion av Johan Lundqvist och Maria Gard-
fjell (båda MP), väckt vid sammanträde den 12 
juni 2012, föreslås att kommunfullmäktige 
beslutar att uppdra till berörda nämnder och 
styrelser att skärpa upphandlingskraven så att 
livsmedelsförpackningar innehållande Bisfenol 
A inte förekommer inom Uppsala kommuns 

verksamhet. Motionen återges i ärendets 
bilaga 1. 
 
Föredragning 
EU-förordning 10/2011 innehåller harmoni-
serade regler för tillverkning och saluföring av 
livsmedelsförpackningar samt gränsvärden för 
migration av olika ämnen till livsmedlen. 
Enligt denna förordning är Bisfenol A tillåtet 
att använda i material som är avsedda att kom-
ma i kontakt med livsmedel inom EU. From 1 
juni 2011 är det däremot inte längre tillåtet att 
sälja nappflaskor med bisfenol A i butiker 
inom EU. 
 
Kommunstyrelsen drar slutsatsen att den EU-
gemensamma harmoniserade lagstiftningen 
reglerar möjligheterna att utestänga livsme-
delsförpackningar som innehåller Bisfenol A 
från den svenska marknaden och denna lag-
stiftning ska respekteras av Uppsala kommun i 
egenskap av en upphandlande myndighet.  
 
Det underlag som presenteras i motionen och 
andra tillgängliga studier och rapporter visar 
på en osäkerhet om faran med och spridningen 
av det aktuella ämnet Bisfenol A och kom-
munstyrelsen delar motionärernas uppfattning 
att det bör tillämpas försiktighet vad gäller 
Bisfenol A. 
 
En slutsats av den analys som professor Jörgen 
Hettne gjort (se ärendets bilaga 2) är att utvär-
deringskriterier eller särskilda kontraktsvillkor 
kan användas vid offentlig upphandling som 
ett sätt att initiera att leverantörer använder för-
packningar fria från Bisfenol A. Dessa kriterier 
eller villkor ska vara formulerade så att de inte 
är diskriminerande och de måste i övrigt upp-
fylla de grundläggande principerna om pro-
portionalitet, transparens, likabehandling och 
ömsesidigt erkännande. De får heller inte for-
muleras som ”förtäckta” tekniska specifika-
tioner. 
 
Kommunledningskontoret kommer att pröva 
om särskilda kontraktsvillkor kan tillämpas vid 
nästkommande livsmedelsupphandling (påbör-
jas våren 2013). Sådana villkor skulle kunna 
innebära att den eller de leverantörer som 
kommer leverera livsmedel till kommunen ska 



redovisa hur de arbetar med att fasa ut för-
packningar med Bisfenol A, vilka krav de stäl-
ler på sina underleverantörer, vilka åtgärder de 
vidtar om de upptäcker förpackningar som inte 
uppfyller lagstiftning etc. Dessa villkor skulle 
då hänvisa till de frivilliga åtgärder som livs-
medelsverket uppmuntrar företagen att vidta. 
 
Av försiktighetsskäl har verksamhetsansvariga 
inom Vård & Bildning, som är de främsta an-
vändarna av kommunens upphandlade avtal för 
livsmedel, påbörjat en utfasning av sådana 
livsmedelsförpackningar som kan misstänkas 
innehålla Bisfenol A. En förutsättning för detta 
förfarande är att det inom gällande avtal finns 
en likvärdig produkt med motsvarande kvalitet 
där förpackningsmaterial är fritt från Bisfenol 
A. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag. 
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Nr 58. Fråga av Emma Wallrup 
(V) om externhandelsområde vid 
Gnistarondellen. 
KSN-2013-0313 
 
Kommunfullmäktige 
 
Fråga 
 
Fråga om externhandelsområde vid Gnista-
rondellen. 
 
Tidigare har många politiker i Uppsala talat om 
att vi ska begränsa oss till tre stora externa 
handelsområden. Nu planeras en etablering av 
ett ytterligare stort handelscentra vid Gnista-
rondellen. I planen som gått ut på samråd ligger 
ett förslag på 1000 parkeringsplatser. Vilket 
indikerar den stora trafikmängd som kommer 
att alstras av detta externa handelsområde.  
 
I Uppsala råder det inte brist på handelscentra 
och ytterligare etableringar hotar att slå ut när-
servicen. Det är viktigt att gynna den handels-
etablering som man kan transportera sig med 
cykel eller till fots för att besöka.  
 
Om vi ska nå klimatmålet för Uppsala så ska 
biltrafiken inte öka, även om Uppsala växer. 
Vilket har uttalats i den borgerliga majoritetens 
egna planer. Denna form av stadsplanering med 
fler externa handelscenter leder till ökad bil-
trafik. 
 
Jag vill därför fråga Kommunstyrelsens ord-
förande, är denna stadsplanering förenlig med 
kommunens klimatmål? 
 
 
Emma Wallrup (V) 
 





 

 

 
 

Nr 59. Svar på interpellation 
KSN-2013-0314 
 
Svar 
 
Det är bra att Uppsala är med i olika projekt för 
att möta framtiden. 
 
Den aktuella frågan från dig, varför vi ställer 
krav enligt parkeringsnormen? 
 
Alla byggherrar skall behandlas lika. 
 
Parkeringslösen är möjligt för alla. 
 
Vi kan inte som förvaltare, av medborgarnas 
skattemedel, låta dessa betala om vi skjuter 
frågan på framtiden. Platser för bilar behövs 
vare sig det är bilpoler eller inte. 
 
 
Liv Hahne (M) 
Ordförande i Plan o Byggnadsnämnden 
 
 
 







 

 

 
 

Nr 60. Svar på interpellation om 
att minska lärarnas administrativa 
börda 
KSN-2013-0315 
 
Svar 
 
Fråga 1 
Har lärarna många arbetsuppgifter/arbets-
börda? 
Svar: Ja 
 
Fråga 2 
Vad skall jag göra för att minska arbets-
bördan? 
Svar: Detta är en av de viktigaste frågorna vi 
har att arbeta med då vi måste frigöra tid för att 
lärarna skall få mera tid med eleverna. 

Skollagen anger tydligt att det är rektorns 
ansvar att ordna arbetet i skolan (1). Därför 
måste mitt bidrag vara att föra dialog om frågan 
och att försöka påverka riksdagen och rege-
ringen. Och det gör jag. Ett exempel är att re-
gringen nu aviserat att kravet på individuell 
utvecklingsplan (IUP) avskaffas helt i årskurs 
6-9 och reduceras från en gång per termin till en 
gång per läsår i årskurs 1-5.  

 

Fråga 3 
Hur säkerställer jag att elever får den utbild-
ningen de har rätt till? 
Svar: Under ett skolår fattas många olikaratade 
beslut som berör skolan. De flesta fattas inom 
skolorganisationerna där de också hör hemma. 
Sverige har en ny skollag och nya läroplaner 
som på utmärkt sätt ställer krav på skolorna och 
anger målen. För att målen skall vara tydliga för 

                                                 
1 Skollagen 10 § Rektorn och förskolechefen beslutar om 

sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de beslut 

och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i 

denna lag eller andra författningar.  
 
Rektorn och förskolechefen får uppdra åt en anställd eller 
en uppdragstagare vid förskole- eller skolenheten som har 
tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda 
ledningsuppgifter och besluta i frågor som avses i första 
stycket, om inte annat anges. 
 

skolorna i Uppsala har barn- och ungdoms-
nämnden valt att göra de nationella målen till 
kommunens mål och att inte ange andra mål.  
Detta är ett viktigt steg för att nå bra resultat. 
 
Barn- och ungdomsnämndens (BUN) två vik-
tigaste uppgifter är att fördela medlen så att alla 
elever har likvärdiga villkor och att följa upp att 
verksamheten arbetar mot de målen som vi satt 
upp.  
 
Nämnden arbetar ständigt med att förbättra 
ersättningsmodellen så att alla elever verkligen 
skall få likvärdiga villkor. En stor förändring 
har införts i år för elever som flyttat till Sverige 
och som inte har en svensk bakgrund. Ersätt-
ningen har mer än fördubblats. Vi förbereder 
ytterligare förbättringar. 
 
Vi i alliansen har lagt om hela uppföljnings-
systemet så att det knyter an till målsättningarna 
och dessutom är jämförbart med andra kom-
muner. Uppföljningen används i skolans ut-
vecklingsarbete. Det är genom uppföljnings-
arbetet som vi säkerställer att utbildningen hål-
ler den kvaliteten som krävs. 
 
Till detta kommer de löpande kontakterna och 
besluten som tas. Till exempel deltar jag aktivt i 
en nationell satsning för att öka kunskaperna i 
matematik. 
 
Övrigt 
Interpellanten anger en hel del krav på vad han 
anser borde förekomma i skolan. Jag delar inte 
hans syn på alla punkter utan stödjer min upp-
fattning på internationellt vedertagen forskning. 
Interpellantens påståenden är dock inte ställda 
som frågor till mig varför jag avstår från att 
kommentera dem. 
 
Cecilia Forss 
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden 
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Nr 63. Interpellation av Ulrik 
Wärnsberg (S) om aviserade nya 
besparingar i gymnasiet 
KSN-2013-0383 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Situationen för gymnasiet i Uppsala är allvarlig. 
Trots den goda utbildningsnivån i staden, med i 
vissa avseenden kanske landets bäst utbildade 
befolkning, har gymnasiet mycket dåliga re-
sultat vad gäller hur många elever som fullföljer 
gymnasiet inom tre år. I en ranking som Sveri-
ges Kommuner och Landsting, SKL har gjort, 
hamnar Uppsala på plats 284 av 290 kommu-
ner. Sex platser från slutet. Det är absolut inte 
ett resultat att vara nöjd med, och rimmar 
mycket illa med de förutsättningar som finns 
här. Även om man jämför hur elever klarar det 
treåriga gymnasiet på fyra år, så utmärker sig 
Uppsala med att ligga på plats 244. Det är ett 
kraftigt underbetyg. 
 
Dessutom är det skillnader mellan de studie-
förberedande och de yrkesförberedande prog-
rammen, där yrkesprogrammen samlat uppvisar 
sämre resultat. Det finns dock undantag. Bygg-
programmet har mycket bra resultat. 
 
De kommunala gymnasieskolorna gick med ett 
underskott på -44 mnkr år 2012. Enligt uppgift 
står Jällaskolan, Bolandsgymnasiet och GUC 
för en betydande del av underskottet. Dock inte 
hela. Läget för år 2013 pekar på ett nytt under-
skott på -40 mnkr, och kraftiga besparingar med 
försämrad lärartäthet och större klasser avise-
ras. Kanske att ytterligare en hel skola måste 
stängas. 
 
Ytterligare kraftiga nedskärningar av antalet 
lärare kommer att försämra Uppsalas mycket 
dåliga resultat, som redan är bland de sämsta i 
landet. 
 
 
 
 
 
 

 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga 
kommunalrådet, tillika arbetsmarknads- och 
utbildningsnämndens ordförande, Mohamad 
Hassan (FP) följande: 
 

1. Är du nöjd med resultatet för Uppsalas 
gymnasieskolor som innebär att Upp-
sala hamnar på plats 284 av 290 i 
SKL:s ranking? 

 
2. Hur ser du på det faktum att nya ned-

dragningar av lärartätheten aviseras, 
och kanske till och med nedläggning av 
ytterligare en gymnasieskola? 

 
3. Vilka initiativ är du beredd att ta med 

anledning av de aviserade nya bespa-
ringarna inom gymnasieskolorna i Upp-
sala kommun? 

 
Uppsala 2013-02-18 
Socialdemokraterna 
 
Ulrik Wärnsberg 
2:e vice ordförande i utbildnings- och arbets-
marknadsnämnden (S) 
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Nr 64. Interpellation av Agneta 
Erikson (S) om underentreprenö-
rer vid Uppsala kommuns upp-
handlingar 
KSN-2013-0386 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Under senaste tiden har det i många samman-
hang uppmärksammats att det i Sverige finns en 
del av arbetsmarknaden som fungerar efter 
andra regler än vi är vana vid. Man kan säga att 
det finns en ”C-arbetsmarknad” där det råder 
andra förhållanden än vi förväntar oss.  
 
Det kan gälla företag som inte har kollektiv-
avtal och låga lönenivåer, bemanningsföretag 
som har många timanställda utan anställ-
ningstrygghet, men också oseriösa företag som 
anlitar svart arbetskraft och som inte följer 
gällande lagstiftning vad gäller arbetstider och 
arbetsmiljö. I värsta fall finns en koppling till 
organiserad brottslighet. En utförlig beskrivning 
av fenomenet finns i Rebecka Bolins bok ”De 
Osynliga”. 
 
Uppsala kommun har under den senaste man-
datperioden upphandlat allt större del av kom-
munens verksamhet, som därigenom sköts av 
privata företag. I Uppsala kommuns upphand-
lingspolicy talas det ingenstans om kollektiv-
avtal eller kollektivavtalsliknande förhållanden. 
 
Jag förutsätter dock att det bara tecknas avtal 
med företag som är seriösa och betalar sina av-
gifter och skatter enligt LOU kap 10 och 11. 
Lagen säger emellertid ingenting om kollektiv-
avtal eller kollektivavtalsliknande förhållanden. 
 
Företag som anlitas av kommunen kan ju dock i 
sin tur anlita underentreprenörer, som i sin tur 
anlitar underentreprenörer osv. Dessa blir 
kanske inte alltid lika hårt kontrollerade. Som 
exempel kan nämnas utbyggnaden av Fyrishov 
där det upptäckts två stycken byggföretag utan 
kollektivavtal. I Malmö tillämpar man däremot 
ett system som kallas Vita jobb som är ett sam-
arbete med ett antal fackföreningar, som syftar  

 
 
till att kommunen bara ska anlita seriösa un-
derleverantörer. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga 
kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt 
(M) följande: 
 

 Hur säkerställer Uppsala kommun att 
oseriösa underentreprenörer inte anlitas 
vid kommunens upphandlingar. 

 Görs någon rimlighetsberäkning av 
priset, vid lägstaprisupphandlingar, så 
att det är troligt att arbetet kan utföras 
till avtalsenliga löner? 

 Vem anser du har ansvar för att säker-
ställa att de anställda verkligen får kol-
lektivavtalsliknande förhållande om 
kollektivavtal saknas? 

 Finns det någon uppföljning av dessa 
områden och hur görs den i så fall? 

 
2013-02-18 
 
Socialdemokraterna 
 
Agneta Eriksson    
Ledamot (S)    
 



 

Miljöpartiet de Gröna i Uppsalac/o DrabantenBangårdsgatan 13753 20 Uppsala018-727 16 75uppsala@mp.sewww.mp.se/uppsala 

 

Interpellation till Uppsala kommunfullmäktige  

Försörjningsplaneringen av förskole- och skollokaler i 
Uppsala kommun 
 
Under senare delen av januari har flera artiklar i pressen visat på de förslag som presenteras av 
förskole- och skolutredningen vilken ju kan läsas av alla och envar på kommunens hemsida. 
 
Att ta fram detta ”Förslag för pedagogiska lokaler 2014 och 2015” som nu finns att läsa på hemsidan 
har kostat både pengar, tid och kraft i form av nedlagda tjänstemannatimmar. 
 
Gången har varit att när dessa, i flera fall kontroversiella tjänstemannaförslag (t.ex. nedläggning av 
ett antal landsbygdsskolor) fått medial uppmärksamhet så har ledande politiska företrädare för 
Alliansen direkt via media gått ut och tagit avstånd från de förslag som man har varit med och 
styrt fram! 
 
Detta, vill jag påstå, är ett synnerligen ineffektivt sätt att arbeta. Dessutom är det så att denna 
synnerligen ineffektiva arbetsmetod helt i onödan skapar både oro och irritation bland både 
personal, barn och föräldrar på de berörda skolorna.  Alltså ett direkt dåligt sätt att driva en 
kommuns lokalförsörjningsverksamhet. 
 
Om vissa lokalförsörjningsplaneringsförslag av politiska skäl inte är aktuella att genomföra vore 
det bättre att låta dessa förslag ingå som ramvillkor i utredningen. Att göra så skulle spara både 
tid, kraft och pengar. Dessutom skulle berörd skolpersonal, barn och föräldrar kunna fokusera på 
skolarbetet och slippa helt onödig oro. 
 
 
Därför är mina frågor till ordf. för Barn och Ungdomsnämnden: 
 
Vad tycker ordföranden om att tid, kraft och kommunala pengar används för att utreda 
nedläggning av skolor vilka det finns Alliansmajoritet för att de skall vara kvar? 
 
Är det i sin ordning att berörd skolpersonal och berörda barn och föräldrar skall oroa sig helt i 
onödan för att just deras skola skall läggas ner?  
 
Vilka åtgärder ämnar ordföranden vidta för att de kommunala utredningsresurser som finns inom 
lokalförsörjningsplaneringen används på ett optimalt sätt? 
 
 
 
 
Uppsala den 5 februari 2013 
 
 
 
 
Trond Svendsen (MP) 
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Nr 66. Interpellation av Edip Akay 
(V) om sommarpasset på Fyrishov 
och Gottsundabadet 
KSN-2013-0388 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Det billigare sommarpasset, via avtal med 
dåvarande Fritids- och naturvårdsnämnden, på 
Fyrishov och Gottsundabadet infördes på 
initiativ av Vänsterpartiet under mandatperio-
den 2003-2006. Många barn och ungdomar 
köper sommarpasset men alla har inte råd, trots 
det förhållandevis låga priset. 
 
Vi vet att barn och ungdomar i Uppsala kom-
mun behöver ha en hälsosamt och aktiv liv på 
sin fritid och även under sommarlovet. Uppsala 
kommun har antagit ett Barn- och ungdoms-
politiskt program. Programmet utgår från FN:s 
konvention om barnets rättigheter och fokuserar 
särskild på barnets rätt till likvärdiga villkor, 
och barnets bästa.  
 
Programmet tar även sin utgångspunkt i Upp-
sala kommuns vision där alla människors lika 
värde, inneboende kraft och kreativitet respek-
teras och tas tillvara genom att var och en får 
möjlighet att påverka sin livsituation i en lång-
siktigt hållbar miljö. Alla barn och ungdomar i 
Uppsala kommun ska känna trygghet och olika 
typer av verksamheter och aktiviteter ska vara 
tillgängliga för dem. 
 
Vi vet att Uppsala kommun arrangerar olika 
aktiviteter för barn och ungdomar under 
sommar-lovet t. ex Alnäs, m.m. 
 
Trots den kraftiga subventionen av sommar-
passet för barn och unga är det många familjer 
och ungdomar som inte har råd att köpa som-
marpasskortet till Fyrishov och Gottsundas 
anläggningar för att bada och ha kul.  
 
 
 
 
 
 

 
Det är viktigt att barn och ungdomar som kom-
mer från socioekonomiskt svaga och mindre 
resursstarka förhållanden också får möjlighet 
till ett aktivt sommarlov med till exempel 
friluftsliv och sommarbad.  

Jag menar att det är dags att börja planera fler 
kommunala insatser under sommaren, som t. ex 
Fyrishov och Gottsundabadet. Därför vill jag 
ställa följande frågor till ordföranden för barn 
och ungdomsnämnden: 
 
Tänker du arbeta för att sänka avgiften till 
Fyrishov och Gottsundabadet ytterligare, 
genom det s.k sommarpasset? 
 
Hur arbetar du för att alla barn och ungdomar 
får en aktiv fritid under sommartiden?  
 
2013-02-20 
 
Edip Akay 
Vänsterpartiet 
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Nr 67. Interpellation av Ilona Szat-
mari Waldau (V) om undervisning 
i sex och samlevnad 
KSN-2013-0389 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Hur står det till med Uppsalaskolornas under-
visning i sex- och samlevnad? För några år sedan 
fick vi veta att några skolor inte lät RFSL besöka  
lektionerna. Något som då försvarades av en mo-
derat politiker med att alla föreningar inte kunde 
få komma till skolan. 
 
Alla folkhälsoundersökningar visar att HBT-
personer har en sämre folkhälsa och att unga 
HBT-personer har en högre självmordsfrekvens 
än andra ungdomar.  
 
En ny undersökning visar också att hälften av 
alla elever, oavsett sexuell läggning och köns-
identitet, är missnöjda med den sex- och sam-
levnadsundervisning som de får. Bara en fjärde-
del av dem är nöjda och resten tycker att den är 
vare sig bra eller dålig. En bra sex- och samlev-
nadsundervisning, som inte moraliserar, ger ele-
verna kunskap om sin egen kropp och sexualitet.  
Alla elever borde ha rätt till en bra undervisning. 
 
Hur ser det ut i Uppsala kommun och vad kan vi 
göra för att förbättra undervisningen och se till 
att alla unga, oavsett sexuell läggning och köns-
identitet, känner att de får en bra undervisning i 
sex- och samlevnad? 
 
Jag skulle därför vilja fråga ordföranden för 
nämnden för barn och unga följande 
 
Hur organiseras sex- och samlevnadsundervis-
ningen i Uppsalas skolor? 
 
Vilket stöd får skolorna i detta arbete? 
 
Har alla skolor i Uppsala kunskap om hbt och 
integrerar detta i undervisningen?  
 
Hur följs sex- och samlevnadsundervisningen i 
Uppsalaskolorna upp? 
 

 
Vad kan du och nämnden göra för att alla Upp-
salaelever ska vara nöjda med undervisningen? 
 
2012-10-17 
 
Ilona Szatmári Waldau 
Vänsterpartiet 
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Nr 68. Interpellation av Ilona Szat-
mari Waldau (V) om detaljplan för 
bostadsrätter i park 
KSN-2013-0413 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Vid Stabby alle, i kvarteret Åkern, ligger par-
ken Tegen. Parken regleras i detaljplan för 
Stabby gärde, 74 B, fastställd 1948. Detaljpla-
nen anger att området ska användas för park. 
Dåvarande fastighetsnämnden har tidigare an-
visat parken till Besqab. 
 
I maj beslutade plan- och byggnadsnämnden 
att påbörja detaljplaneläggning av delar av 
parken till bostäder. Den sökande, Besqab, 
har angett att det är ca 60 ungdomsbostäder 
med bostadsrätt som upplåtelseform som 
man vill uppföra i parken. 
 
Uppsala kommun har en stor brist på mark 
och därmed också begränsade möjligheter att 
styra upplåtelseform vid nybyggnationer i 
Uppsala. Ska man bygga på kommunalt ägd 
parkmark, vilket i sig är mycket tveksamt, 
borde inriktningen vara hyresrätter. I området 
runt kv Åkern finns enbart bostadsrätter och 
småhus/radhus vilket är ytterligare ett skäl att 
prioritera hyresrätter framför bostadsrätter i 
området. 
 
Eftersom detaljplanerna innebär att park-
mark ska bebyggas borde detta ärende, och 
alla andra föreslagna byggnationer på park-
mark, tas till fullmäktige för antagande. 
 
Med anledning av dåvarande fastighets-
nämndens markanvisning och plan- och bygg-
nadsnämndens beslut om detaljplan skulle jag 
vilja fråga kommunstyrelsens ordförande 
tillika Mexutskottets ordförande: 
 
Anser du att det är rätt inriktning att bygga i 
Uppsalas parker? 
 
 
 

 
Anser du att det ingår i PBN:s delegation att 
upprätta detaljplaner om byggnationer i parker 
eller ska ärendet tas upp i fullmäktige? 
 
Anser du att det är rätt inriktning att kommunal 
mark, som i detta fall, ska bebyggas med enbart 
bostadsrätter? 
 
2013-02-25 
 
Ilona Szatmari Waldau (V) 
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