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Datum: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Protokollsutdrag 2020-03-10 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 86

Deltagande i Så skapar vi plats för barnen i 
framtidens städer 17 mars 2020 

KSN-2020-00916 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att Helena Nordström Källström (MP) bereds möjlighet att delta på

konferensen Så skapar vi plats för barnen i framtidens städer 17 mars 2020. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet 

bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Den 17 mars 2020 anordnas konferensen Så skapar vi plats för barnen i framtidens 

städer i Uppsala. Helena Nordström Källström (MP) har anmält intresse att delta inom 

sitt uppdrag i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott. 

Konferensen tar avstamp i kopplingen mellan samhällsplanering och 
samhällsekonomi. Forskning och fakta varvas med utrymme för diskussion, särskilt 

med inspel från kommunernas politiska företrädare.   

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 5 mars
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Deltagande i Så skapar vi plats för barnen i 
framtidens städer 17 mars 2020  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att Helena Nordström Källström (MP) bereds möjlighet att delta på konferensen 

Så skapar vi plats för barnen i framtidens städer 17 mars 2020. 

 

Ärendet 

Den 17 mars 2020 anordnas konferensen Så skapar vi plats för barnen i framtidens 

städer i Uppsala. Helena Nordström Källström (MP) har anmält intresse att delta inom 
sitt uppdrag i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott. 

Konferensen tar avstamp i kopplingen mellan samhällsplanering och 

samhällsekonomi. Forskning och fakta varvas med utrymme för diskussion, särskilt 
med inspel från kommunernas politiska företrädare.   

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  

Barnperspektivet har beaktats i beredningen av ärendet. Jämställdhets- och 
näringslivsperspektiven bedöms inte relevanta med föreliggande förslag till beslut.  

Föredragning 

Konferensen Så skapar vi plats för barnen i framtidens städer tar avstamp i kopplingen 
mellan samhällsplanering och samhällsekonomi. Forskning och fakta varvas med 

utrymme för diskussion, särskilt med inspel från kommunernas politiska företrädare.   

 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-03-05 KSN-2020-00916 

  
Handläggare:  

Åsa Nilsson Bjervner 
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Mot bakgrund av att Barnkonventionen den 1 januari 2020 blev svensk lag, är 
bedömningen att Uppsala kommuns närvaro vid konferensen är önskvärd och viktig.  
Kommunstyrelsen föreslås därför bereda Helena Nordström Källström (MP) möjlighet 

att delta på konferensen.   

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaden för deltagaravgiften är 1 625 kronor. Till detta tillkommer ersättning enligt 

ersättningsreglerna. Kostnaden belastar kommunstyrelsens budget.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 5 mars 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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