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Kommunstyrelsens protokoll onsdagen  
den 25 maj 2022 

Plats och tid  
Kommunstyrelsesalen, Stadshuset, klockan  09:00-12:10  
ajournering klockan 10.30-10.45 

Paragrafer  

117-143 

Justering 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av 
beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Protokollförare 

Lotta von Wowern, nämndsekreterare 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2022-05-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

Närvarande 

Beslutande 

Erik Pelling (S), ordförande 
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande, deltar på distans §§ 124-127 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande 
Asal Gohari (S) 
Therez Almerfors (M) 
Erik Dagnesjö (S) 
Christopher Lagerqvist (M) 
Eva Christiernin (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) ej § 120 t o m § 127 
Stefan Hanna (-) 
Simon Alm (-) 
Rickard Malmström (MP) 
Tobias Smedberg (V) 
Jonas Segersam (KD) 
Hanna Victoria Mörck (V) t o m § 130 
Maria Patel (S) § 120 samt fr o m § 128 
Karolin Lundström (V) fr o m § 131 

Ej tjänstgörande ersättare 

Maria Patel (S) ej § 120, t o m § 127 
Mats Gyllander (M) 
Jennie Claesson (L) fr o m § 120 
Madeleine Andersson (M) 
Pavlos Cavelier Bizas (S) fr o m § 119 
Jonas Petersson (C) 
Helena Nordström Källström (MP) 
Karolin Lundström (V) t o m § 130 
Kent Kumpula (SD) 

Övriga närvarande 

Ingela Hagström, utvecklingsdirektör och biträdande stadsdirektör. Christian 
Blomberg, stadsbyggnadsdirektör. Åsa Nilsson-Bjervner, avdelningschef. Lena Grapp, 
stadsjurist. Christian Dahlman, enhetschef. Susanne Eriksson, politisk stabschef.  
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Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

Övriga närvarande på distans 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ola Hägglund, ekonomidirektör och biträdande 
stadsdirektör. Maria Ahrgren, avdelningschef. Carl Ljunggren, fastighetsdirektör. 
Gabriella Burel, projektledare. Barbro Rinander, ekonomichef. Susanne Angemo, 
verksamhetscontroller. Malin Åkesson, ekonomichef. Ida Wiking, utvecklingsledare. Ida 
Bylund Lindman, avdelningschef. Kaisa Malmqvist, samordnare. Hannes Vidmark, 
senior adviser. David Arnell, finansstrateg. Pernilla Hessling, enhetschef. Eva-Lena 
Laier, verksamhetscontroller. Dawn Anthony, politisk sekreterare. Rickard Böhme, 
politisk sekreterare. Sara Elingfors, politisk sekreterare. Stina Bergström, politisk 
sekreterare. Sara Hägerström, politisk sekreterare. Niklas Hjelm Smith, politisk 
sekreterare. Mattias Jansson, politisk sekreterare.  
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2022-05-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 117 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att uppdra till Fredrik Ahlstedt (M) att justera protokollet tillsammans med 
ordförande den 31 maj 2022. 

 

 

 

§ 118 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan med tillägg: 
Svar på motion om fruktträd och bärbuskar på förskolegårdar från Therez 
Almerfors (M) 
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Protokoll 2022-05-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
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Utdragsbestyrkande 
 

§ 119  

Uppföljning per mars/april och helårsprognos 
2022 för kommunstyrelsen 
KSN-2022-01054 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna uppföljning av ekonomi, verksamhet och internkontrollplan per 
mars/april 2022 samt helårsprognos per mars 2022 för kommunstyrelsen enligt 
ärendets bilaga 1, samt 

2. att anmäla helårsprognos för 2021 till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning och helårsprognos per mars för 
kommunstyrelsen samt verksamhetsuppföljning per april 2022. 
Mars/apriluppföljningen är en förenklad uppföljning med fokus på planering och 
avvikelserapportering. I ärendet ingår även en delårsuppföljning av kommunstyrelsens 
internkontrollplan samt en sammanställning av revideringar i den beslutade 
verksamhetsplanen för 2022. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 19 maj 2022 
• Bilaga 1 Uppföljning per mars/april och helårsprognos 2022 för 

kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 

Jonas Segersam (KD) anmäler särskilt yttrande enligt:  

Uppföljningen grundar sig på en budget som vi inte stödde. Kristdemokraterna föreslog 
en skattesänkning på 50 öre för 2022, vilket hade inneburit mindre pengar till 
kommunstyrelsen. Vi behöver se över alla kostnader inom kommunens administration 
och overhead så att vi kan prioritera kärnverksamhet såsom skolor och äldreomsorg. 

Jonas Petersson (C) anmäler särskild yttrande enligt: 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2022-05-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

Uppföljningen grundar sig, naturligt nog på den av styret lagda budgeten. Centerpartiet 
har lagt ett annat förslag vilket hade fått andra konsekvenser och i högre grad fokuserat 
på hela kommunen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2022-05-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 120  

Samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och 
Upplandsbygd Lokal Ledd Utveckling 
KSN-2021-03413 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och Upplandsbygd 
Lokal Ledd Utveckling enligt ärendets bilaga 1. 

Jäv 

Ulrik Wärnsberg (S) anmäler jäv och deltar inte i föredragning och beslut.  

Sammanfattning 

Uppsala kommun tecknade en avsiktsförklaring den 11 oktober 2021 om att ingå i och 
stödja Upplandsbygd Lokal Ledd Utveckling under den kommande programperioden 
2023–2027. Avsiktsförklaringen innebär även att Uppsala kommun ska medfinansiera 
den lokala utvecklingsgruppen, Upplandsbygd Lokal Ledd Utvecklings verksamhet och 
projekt som utvecklingsgruppen beviljar under perioden 2023–2027. 

Enligt regeringsbeslut den 16 december 2021 framgår att totala nationella budgeten 
för Leader 2023–2027 är 1 715 miljoner kronor. Av budgeten kommer 40 miljoner 
kronor avsättas till förberedande stöd inför nästkommande programperiod. Det 
innebär att det finns 1 675 miljoner kronor att fördela till prioriterade leaderområden 
för åren 2023–2027. 

Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. 
Leader är sedan 2007 en viktig del av Uppsala kommuns arbete med landsbygderna. 
Därför bör kommunen inte bara vara en medfinansiär utan en aktiv samarbetspartner i 
det kommande arbetet. Det är därför av stor vikt att upprätta ett avtal för att klargöra 
och klargöra riktlinjerna för samarbetet.  

Kommunerna Uppsala, Östhammar, Knivsta och Sigtuna har tillsammans med 
Upplandsbygd Lokal Ledd Utveckling samarbetat under perioderna 2007–2013 och 
2014–2022. Kommande programperioden löper mellan 2023–2027. De kommuner som 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2022-05-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

ingår i Leaderområdet för kommande period är; Uppsala, Östhammar, Knivsta, Sigtuna 
och Vallentuna. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 20 april 2022  
• Bilaga 1, Samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och Upplandsbygd Lokal 

Ledd Utveckling  
• Bilaga 2, Lokal utvecklingsstrategi för Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 
• Bilaga 3, Beslut av Statens jordbruksverks angående tilldelning av budget. 

(Bilaga 3 saknas eftersom Jordbruksverket inte har tagit beslut) 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

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

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Det är bra att kommunen försöker förstärka sitt engagemang i verksamheter som 
handlar om att utveckla våra viktiga landsbygder. Faktumet att Uppsala kommun är 
Sveriges största landsbygdskommun räknat i befolkningsmängd som bor på 
landsbygder är en tillgång och inte ett problem. Tyvärr är det nuvarande politiska styrets 
inriktning extremt fokuserat på Uppsala stad. Om inte Uppsalaborna röstar bort stora 
delar av dagens partier kommer kommunen under överskådlig tid lida av en 
stadsbyggnadspolitik som fortsätter att prioritera bort landsbygden. Inte minst Uppsala 
kommuns omfattande utanförskaps- och segregationsproblem kommer att stärkas med 
denna kraftiga ökning av befolkningen som bland annat Socialdemokraterna, 
Moderaterna och Liberalerna eftersträvar genom sitt stöd till Uppsalapaketet. 
Uppsalapaketet är ett avtal mellan Uppsala kommun, region Uppsala och svenska staten 
som inkluderar målsättningen att enbart i Uppsala södra stads stadsdelar bygga 33.000 
nya bostäder fram till år 2050. Det är inte en politik som väljer att utveckla hela Uppsala 
kommun. Jag företräder en politik som vill utveckla hela Uppsala kommun genom att 
klokt bygga ut längs befintliga spår. Längs Ostkustbanan där Storvreta, Vattholma och 
Skyttorp med fördel byggs ut. Längs Dalabanan där Librobäck, Vänge och Järlåsa med 
fördel förstärks. Längs Länna Jernväg mot Almunge. Så förstärks hela Uppsalas stora 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2022-05-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

landsbygd samtidigt som kommunen utvecklas på ett attraktivare sätt än det enfaldiga 
fokuset på Uppsala södra stadsdelar. En sådan landsbygds- och stadspositiv utveckling 
leder också till att kommunen mycket bättre kan bryta trenden med växande 
utanförskapsområden och kraftigt ökande segregation. 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2022-05-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 121  

Finansrapport 1 januari - 31 mars 2022 
KSN-2022-00224 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna finansrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2022 och lägga 
den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt de finansiella riktlinjerna ska finansverksamheten kvartalsvis avrapporteras till 
kommunstyrelsen. Denna finansrapport redovisar utvecklingen inom den finansiella 
verksamheten för perioden 1 januari till 31 mars 2022 och huruvida den har bedrivits i 
enlighet med fastställd policy och tillhörande riktlinjer.  

Varje månad sammanställs en finansrapport till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Dessa månadsrapporter återfinns i bilaga 1–3. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 27 april 2022 
• Finansrapport per januari 2022, Uppsala kommunkoncern  
• Finansrapport per februari 2022, Uppsala kommunkoncern  
• Finansrapport per mars 2022, Uppsala kommunkoncern 

Beslutsgång 

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

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Uppsala kommun måste slå ner på utvecklingstakten och konsolidera sin ekonomi. De 
expansiva planer kommunen verkar utifrån i kombination med omfattande 
kvalitetsbrister i välfärdens kärnverksamheter är oacceptabla. Den politik styret driver 
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Protokoll 2022-05-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

kommer att leda till destruktivt högre kommunala skatter från en redan hög skattenivå. 
Bara en procents räntehöjning av de omfattande skulderna får kraftigt negativa 
kostnadseffekter inom kommunens verksamheter. VA-kollektivet är Uppsalabor som får 
betala för dyrare räntekostnader. Skolorna är enda kund till Skolfastighetsbolaget. 
Uppsalahems hyresgäster bor i Uppsala. Den som tror att ränterisker inom kommunens 
bolagsverksamheter inte slår över på enskilda Uppsalabor i form av ökade kostnader tror 
fel. 
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§ 122  

Hantering av parkering på kommunal 
kvartersmark 
KSN-2022-01215 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att uppdra till kommunledningskontoret att utreda och föreslå hur effektivt 
markutnyttjande och hantering av parkering på kommunal kvartersmark kan 
uppnås, samt 

2. att rapportera utredningen till kommunstyrelsen senast i december år 2022. 

 

Sammanfattning 

Uppsala kommuns arbete med parkering är ett viktigt verktyg för att kunna nå 
uppsatta mål för bland annat tillgänglighet, miljö och klimat samt fysisk planering. Det 
finns en omfattande potential i att effektivisera och bättre utnyttja befintligt 
parkeringsbestånd på kommunal kvartersmark.  

Kommunstyrelsen föreslås uppdra till kommunledningskontoret att utreda hur effektiv 
hantering av parkering på kommunal kvartersmark kan uppnås. Utredningen ska 
genomföras i nära samarbete med berörda förvaltningar och bolag och ska belysa ett 
flertal perspektiv; hur parkering kan samnyttjas med andra kundgrupper för ökat 
nyttjande under dygnets alla timmar, hur en utbyggnad av laddinfrastruktur kan 
möjliggöra utökad laddning av kommunens fordonsflotta såväl som privata fordon 
samt hur efterlevnad av förmånsbeskattning i samband med personalparkering 
säkerställs. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 5 maj 2022 
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Utdragsbestyrkande 
 

Yrkande 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar:  

att följande perspektiv utgår i utredningen ”Om målet om ökat hållbart resande kan 
uppnås snabbare genom att utbud och prissättning av arbetsplatsparkering används 
som effektiva styrmedel för att minska bilresorna. Utredningen ska även titta på om 
Uppsala kommuns efterlevnad av förmånsbeskattning av arbetsplatsparkering är 
tillfredsställande” 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Fredrik Ahlstedts (M) med flera yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma.  

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

Reservation 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M) och Jonas 
Segersam (KD) anmäler reservation enligt:  

Vi anser att exempelvis skolpersonal inte ska behöva betala parkeringsavgifter på sina 
arbetsplatser. att följande perspektiv utgår i utredningen ”Om målet om ökat hållbart 
resande kan uppnås snabbare genom att utbud och prissättning av arbetsplatsparkering 
används som effektiva styrmedel för att minska bilresorna. Utredningen ska även titta på 
om Uppsala kommuns efterlevnad av förmånsbeskattning av arbetsplatsparkering är 
tillfredsställande” 
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§ 123  

Reviderade föreskrifter för det kommunala 
pensionärsrådet 
KSN-2021-02739 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att anta reviderade föreskrifter för det kommunala pensionärsrådet.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 maj 2021 (§ 110) om den reviderade riktlinjen för  
beredande och rådgivande organ i Uppsala kommun. Mot bakgrund av detta behöver 
det kommunala pensionärsrådets föreskrifter revideras och beslutas av 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 26 april 2022 
• Bilaga, reviderade föreskrifter för det kommunala pensionärsrådet 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) yrkar att en från kommunen opartisk och självständig 
äldreombudsman kopplas till föreskrifterna för det kommunala pensionärsrådet. 

Eva Christiernin (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Stefan Hannas (-) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma.  

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

Stefan Hanna (-) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Med fördel kan föreskrifterna kompletteras med att kommunen ska tillhandahålla en 
från kommunens ledning fristående äldreombudsman. Finansieringen av denna viktiga 
roll ska ske med kommunala medel. Äldreombudsmannen kan kopplas till 
pensionärsrådet och därigenom göra detta råd till ett ännu bättre organ för 
kvalitetsförbättringar kopplade till äldres välbefinnande inom Uppsala kommun. 
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§ 124  

Yttrande över betänkandet En möjlighet till 
småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker 
(SOU 2021:95) 
KSN-2022-00320 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

Sammanfattning 

Socialdepartementet har remitterat betänkandet En möjlighet till småskalig 
gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95) till Uppsala kommun för yttrande 
senast den 10 juni 2022. 

Gårdsförsäljningsutredningen har utrett gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker 
under förutsättning att Systembolagets monopol säkras. 
Gårdsförsäljningsutredningen föreslår bland annat att 

• gårdsförsäljning endast tillåts i anslutning till ett betalt studiebesök eller en 
föreläsning med anknytning till den aktuella produkten på tillverkningsstället 

• mängden som får säljas till en kund vid ett köptillfälle begränsas 
• det ska krävas tillstånd från kommunen för att få bedriva gårdsförsäljning 
• gårdsförsäljning inte får bedrivas tidigare än klockan 10.00 och inte pågå 

längre än till klockan 20.00 
• alkohollagens generella regler om försäljning ska gälla 
• regleringen i ett första steg bör gälla i sex år från ikraftträdandet. 

Utredningen har även lämnat ett alternativt förslag som endast avser jästa drycker (det 
vill säga öl, vin och andra jästa drycker). Utredningen bedömer att förslaget inte 
märkbart påverkar folkhälsan. Betänkandet kan läsas i sin helhet här. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 5 april 2022 

https://www.regeringen.se/4ae6f1/contentassets/43ccbc2d7dec4b25be02339704638d63/sou_2021_95_.pdf
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• Bilaga, Yttrande över betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning 
av alkoholdrycker (SOU 2021:95) 

Yrkande 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar att sista stycket i förslaget på 
remissyttrande stryks: 

”Uppsala kommun anser att gårdsförsäljning också kan ske i samarbete med andra 
aktörer inom besöksnäring, exempelvis i samband med cykelturism. Att enbart begränsa 
försäljning i samband med betalt studiebesök eller föreläsning minskar gårdarnas 
möjlighet att bli en besöksdestination.” 

Detta stycke går bortom utredarnas förslag och direktivet från regeringen och urholkar 
själva lagdefinitionen och möjligheten att reglera och hantera alkoholförsäljning vid 
sidan om monopolet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår det samma.  

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det samma.  

Reservation 

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

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Självklart ska kommunen stötta småskaliga gårdsförsäljningar av alkoholdrycker. 
Möjligheten att inkludera gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker kan påtagligt 
stimulera till mer, bättre och önskvärd närodlad turistindustri. 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande om strykande av ett stycke i 
yttrandet. Detta föreslagna stycke går bortom utredarnas förslag, och direktivet från 
regeringen. Det urholkar själva definitionen så som den är förslagen att lyda i lagtexten. 
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Möjligheten att reglera och hantera alkoholförsäljning vid sidan om monopolet skulle 
urholkas om försäljningen tillåts utan att det är i samband med till exempel en 
föreläsning. Vi anser att tillåta gårdsförsäljning av alkoholdrycker vid sidan av 
Systembolaget skulle självklart innebära ett avsteg från den systematiska och 
sammanhållna alkoholpolitik vi har haft i Sverige, och som har varit väldigt framgångsrik 
väldigt länge. 
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§ 125  

Projektdirektiv 3.0 Uppsala spårväg 
KSN-2022-00536 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna projektdirektiv för Uppsala spårväg enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Region Uppsala tagit fram ett 
aktualiserat förslag till projektdirektiv för att fortsätta arbetet med att genomföra 
Uppsala Spårväg. Projektdirektivet avser perioden 2022-2025. 

Uppsala spårväg är ett projekt som syftar till att införa ett nytt trafikslag i staden. 
Målet är en snabb, kapacitetsstark och turtät kollektivtrafik som är väl integrerat i 
stadsmiljön. Resandemålet är att spårvägen till år 2050 har minst 80 000 
påstigande per vardagsmedeldygn och är en del i stadens omställning till ett 
hållbart resande.  

Ett första projektdirektiv togs fram och beslutades i kommunstyrelsen 2019-02-06. 
Direktivet avsåg perioden 2018-2021. Direktivet uppdaterades 2020-03-11 med 
förtydligande av styrning och leveranstidpunkt. Projektet levererade enligt 
projektdirektivet och därför behövs ett nytt direktiv gällande projektets nästa fas. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 13 april 2022 
• Bilaga 1, Projektdirektiv 3.0 för Uppsala Spårväg 

Yrkande 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) Jonas Segersam (KD), Stefan Hanna (-) och 
Simon Alm (-) yrkar att ärendet ska avslås.  

Erik Pelling (S), Mohamad Hassan (L), Rickard Malmström (MP) och Tobias Smedberg 
(V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Beslutsgång 

Ordförande ställer Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) Jonas Segersam (KD), 
Stefan Hanna (-) och Simon Alms (-) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår det samma. 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det samma. 

Votering begärs och verkställs.  

Den som röstar för att bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som röstar för att 
avslå arbetsutskottets förslag röstar nej.  

Ja röster avges av Mohamad Hassan (L), Asal Gohari (S), Erik Dagnesjö (S), Eva 
Christiernin (S), Ulrik Wärnsberg (S), Rickard Malmström (MP), Tobias Smedberg (V), 
Hanna Victoria Mörck (V) och Erik Pelling (S). 

Nej röster avges av Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist 
(M), Stefan Hanna (-), Simon Alm (-) och Jonas Segersam (KD).  

Med 9 röster för ja och 6 röster för nej beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.  

Reservation 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M) och Jonas 
Segersam (KD) anmäler reservation till förmån för eget yrkande med motiveringen: 

Vi säger nej till spårväg. Det är en dyr och oflexibel lösning.  

Det finns ingen majoritet för spårvägen och det är mycket osäkert att en sådan kommer 
att finnas efter valet, därför är det fel att ta fram ett projektdirektiv nu.  

Risken för budgetöverskridanden är hög när det gäller utbyggnad av spårvägssystem 
och kostnaden för spårvägen är ännu mer oviss nu givet nya omvärldsfaktorer. 
Byggprocessen för spårväg är mycket lång och kommer att påverka stora delar av 
staden i många år framöver. Det skulle kräva avstängning av Kungsgatan under en 
längre tid och även innebära stora konsekvenser för stadsbilden. Vidare har ingen 
realistisk lösning för hur angöringen till Resecentrum via Bäverns gränd ska ske 
presenterats.  

Med kännedom om en oviss kostnad och en gigantisk ombyggnation av centrala 
stadsdelar kan vi inte acceptera spårväg. 

Simon Alm (-) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.  
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Stefan Hanna (-) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.  

Särskilt yttrande 

Mohamad Hassan (L) anmäler särskilt yttrande enligt:  

Uppsala kommun växer. Fler företag startas och vi arbetar för fler etableringar i vår 
kommun samtidigt som redan befintliga företag expanderar och anställer. Universiteten 
som idag har 50 000 studenter planerar att expandera och många forskare väljer våra 
lärosäten. Det ställer höga krav på hållbarhet i allmänhet och hållbart resande i 
synnerhet. Att gå, cykla, resa med kollektivtrafik eller ta bilen kommer liksom idag även 
fortsättningsvis att vara de sätt befolkningen i Uppsala väljer för att transportera sig. För 
att vårt gaturum och det gemensamma offentliga rummet inte ska bli för trångt så 
behövs en attraktiv, kvalitativ och pålitlig kollektivtrafik för att locka främst bilister att 
istället välja kollektivtrafiken. Den ökade befolkningens behov av transporter måste i 
första hand absorberas av såväl gång som cykel och kollektivtrafik. Även i framtiden har 
bilen en given roll oavsett dess miljöklass eller förarlösning, men gatuutrymmet i Uppsala 
måste användas smartare än idag. 

Liberalerna är ett teknik- och tillväxtvänligt parti. Vi var tydliga med att ställa oss bakom 
alla beslut för att möjliggöra finansiering av kapacitetsstark kollektivtrafik. Med detta 
som utgångspunkt inväntade vi beslutet om medfinansiering till spårväg vilket skulle 
underlätta ett slutligt ställningstagande när alla ekonomiska beräkningar tagits fram. 
Nu vet vi att Uppsala får cirka 3 miljarder kronor i medfinansiering. Utan Liberalernas 
ställningstaganden under processens gång hade Uppsala kommun gått miste om dessa 
miljarder. Nu blickar vi framåt och måste förvalta de kommande stegen väl. 

Liberalerna vill framhålla stabilitet i den fortsatta processen nu när medfinansieringen är 
klar. Även med Trafikverkets finansiering handlar det fortfarande om investeringar i 
miljardbelopp för både kommunen som regionen. Så stora investeringsbeslut ska bygga 
på politisk stabilitet och långsiktighet i stadsbyggandet. Att avbryta pågående processer 
vid varje val kan kosta kommunen dyra skattepengar och minskad trovärdighet som 
avtals- och affärspartner. Uteblivna investeringar i framkomligheten i Uppsala kan även 
kosta i form av dyra gatuomläggningar som över tid kan uppgå till lika många miljarder 
som investeringarna i spårväg. Det kostar också i form av alla förseningar till och från 
jobb, något som företag känner effekten av. Enligt en rapport från WSP kostar 
förseningar i kollektivtrafiken samhället 8,5 miljarder kronor årligen. Annan forskning 
visar också att folkhälsan och luftmiljön blir bättre genom satsningar på gång, cykel och 
kollektivtrafik. 

Uppsala måste möta framtiden med en attraktiv, kvalitativ och pålitlig kollektivtrafik. 
Samtliga studier som utförts i städer där spårväg anlagts, senast i Lund, visar att 
markvärdet har ökat med minst 10 procent. Det finns således ekonomiska vinster med 
spårbunden trafik utöver klimat, effektivitet och minskad trängsel. 
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Eftersom den fortsatta processen är avhängigt beslut som ska fattas under hösten 2022, 
det vill säga efter valet, så är det lämpligt att frågan avgörs en gång för alla som en 
valfråga. Liberalernas tidigare ställningstagande om att minst sex partier ska stå bakom 
beslutet kan då falla eftersom det blir väljarna som får slutordet. Det är trots allt 
allmänna val som är demokratins kärna. Vilket ställningstagande Liberalerna kommer 
att gå till val på avgörs av medlemmarna den 16 juni. Då har vi också fått besked från 
staten angående den så kallade nationella planen, det vill säga finansieringen av det 
viktiga Fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm. Vi vill fatta ett beslut med en tydlig 
helhet och där visionen om det framtida Uppsala står i centrum. Liberalerna kämpar för 
att bygga Fyrspåret, utveckla de sydöstra stadsdelarna och stärka näringslivet som 
skapar jobbmöjligheter. Liberalerna kommer att vara den borgerliga rösten för ett 
progressivt Uppsala framåt - ett Uppsala i rörelse med tillväxt och en hållbar utveckling. 

Stefan Hanna (-) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Spårvägsprojektet representerar ett av Uppsala kommuns mest slösaktiga projekt 
någonsin. Under lång tid framöver kommer moderna bussystem vara fullt tillräckligt för 
att i en ny tid, där till exempel distansarbete minskar kapacitetsbehov under peak-tider, 
förse Uppsalaborna med god kollektivtrafik. Det är också viktigt i tider där det 

kan uppstå allt större problem med elförsörjningen att fordonen tills det är löst kan drivas 
både med el och alternativa drivmedel. 

Simon Alm (-) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Det är fortfarande oklart varför styret envisas med att upparbeta kostnader för ett projekt 
som är en belastning för Uppsala kommun. Detta jätteprojekt skapar 
tillgänglighetsproblem under byggnationen, är den dyraste sortens kollektivtrafiklösning 
efter tunnelbana, är beroende av en orimligt stor och koncentrerad bebyggelseutveckling 
i södra Uppsala, det låter upp resurser på en enda del av Uppsala stad på övriga stadens 
och kommunens bekostnad samt är oflexibel i linjedragning med stor initial investering 
som binder upp kollektivtrafik på specifik linje. 

Vidare missar man helt den tekniska innovation som ytterligare sänker 
alternativkostnaden och stärker effektiviteten i konkurrerande kollektivtransportmedel 
såsom elektrifiering med batteriteknik, självkörande teknik och delningstjänster. Med 
andra ord kommer sannolikt taxifordon och stamlinjefordon bli självkörande i framtiden 
helt på el, vilket är oslagbart ekonomiskt och mer ändamålsenligt för en större grupp 
användare som kan resa från A-B istället för omvägar längsmed spårlinjen samt i högre 
grad hela vägen fram. Tack vare självkörande teknik kommer naturligtvis kostnaden för 
transporter av dessa slag att sjunka jämfört med de kostnader som förekommer i 
dagsläget där alltid en chaufför per fordon krävs. Denna utveckling sker med eller utan 
spårväg, och kommer att göra framkomlighetsförutsättningarna bättre än vad man idag 
tagit höjd för samtidigt som det urgröper det resandeunderlag som man tar för givet 
kommer bli spårbundna. 
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Jonas Petersson (C) anmäler särskilt yttrande enligt:  

Centerpartiet säger fortsatt nej till spårväg. Det är en lösning som är förenad med både 
betungande kostnader och bristande flexibilitet. Risken för budgetöverskridanden är hög 
när det gäller utbyggnad av spårvägssystem och kostnaden för spårvägen är ännu mer 
oviss nu givet nya omvärldsfaktorer. Det är likaså mycket osäkert om den snara deadline 
som stadsbyggnadsavtalet kräver för färdigställanden på 2029 har några utsikter att 
mötas. Vad de ekonomiska konsekvenserna av ett senare färdigställningsdatum skulle 
bli är ännu inte klarlagt. Byggprocessen för spårväg är också mycket lång och kommer 
att påverka stora delar av staden i många år framöver. Planerna på en bro för att knyta 
an spårvägen till en depå på andra sidan ån riskerar dessutom stora natur- och 
kulturvärden. Ingreppet skulle inte minst innebära irreparabla förluster för den lokala 
miljön. Sammantaget är projektet alltså både dyrt och miljöskadligt. 

 

Kent Kumpula (SD) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Spårväg är en dyr och oflexibel lösning som Sverigedemokraterna har varit emot från 
början. BRT är en både billigare och mer flexibel lösning som vi förespråkar. Det är 
mycket enklare att leda om en buss på hjul i jämförelse med en spårvagn som går på räls. 
Att anlägga räls för spårväg är inte ett ansvarsfullt användande av skattemedel. 
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§ 126  

Fördelning av statsbidrag för sociala insatser 
för barn och unga i utsatta områden från 
Socialstyrelsen år 2022 
KSN-2022-00888 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna föreslagen fördelning av statsbidraget för sociala insatser i 
utsatta områden i ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en satsning på sociala 
insatser för barn och unga i utsatta områden under åren 2021–2023. Syftet med 
statsbidraget är att minska risken för barn och unga att dras in i eller på andra sätt 
drabbas av kriminalitet.  

Totalt uppgår satsningen till 243 500 000 kronor för 2022. Medlen fördelas till 
kommuner som omfattas av polismyndighetens lägesbild över utsatta områden. Efter 
regeringens beslut om att de statsbidrag som skulle ha fördelats av Delegationen mot 
segregation, Delmos, istället ska fördelas genom Socialstyrelsens satsning så fördelas 
även påfyllnadsmedel om 216 800 000 kronor utifrån samma uppdrag.  

Uppsala kommun kan därför rekvirera 7 944 690 kronor plus 7 073 548 kronor under 
2022 för insatser i Gottsunda utifrån Socialstyrelsens två olika fördelningslistor. De 
rekvirerade medlen föreslås finansiera aktiviteter enligt beskrivning i ärendets bilaga 1. 
Föreslagna insatser ger utökat stöd till barn och unga i olika åldersgrupper samt 
stärker samverkan mellan olika aktörer. Kommunstyrelsens föreslås besluta att fördela 
de rekvirerade medlen mellan arbetsmarknadsnämnden (1 950 000 kronor), 
socialnämnden (10 552 000 kronor), utbildningsnämnden (1 200 000 kronor), 
kulturnämnden (800 000 kronor) och Uppsalahem AB (500 000 kronor). 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 26 april 2022 
• Bilaga 1, Insatser rekvirering Socialstyrelsen 2022 
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Yrkande 

Simon Alm (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det samma.  
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§ 127  

Information från Trafikverket 
Föredragande: Rami Younes, Trafikverkets regionala direktör för region Öst.   
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§ 128  

Delårsuppföljning av ekonomi och verksamhet 
per mars/april och helårsprognos 2022 
KSN-2022-00566 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att godkänna ekonomisk uppföljning per mars och verksamhet per april samt 
helårsprognos 2022. 

Sammanfattning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning per mars och helårsprognos för Uppsala 
kommun, exklusive de kommunala bolagen. Ärendet innehåller även uppföljning 
per april av Mål och budgets nio inriktningsmål med fokus på kommunfullmäktiges 
uppdrag med statusrapportering, kommentarer vid avvikelse och information om 
slutår. 

Beslutsunderlag  

• Arbetsutskottets förslag 24 maj 2022 § 161 
• Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2022 
• Uppföljning av ekonomi och verksamhet per mars/april och helårsprognos 

2021  
• Bilaga 1, Uppföljning av uppdrag, indikatorer och nationella nyckeltal för 

agenda 2030 
• Bilaga 2, Ekonomisk översikt  
• Bilaga 3, Beslutade förändringar avseende styrande dokument   
• Bilaga 4, Kommunstyrelsens uppdrag till nämnder och styrelser  

Beslutsgång  

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det samma.  
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Särskilt yttrande 

Fredrik Ahlstredt (M),  Therez Almerfors (M) och Christopher Lagerqvist (M) anmäler 
särskilt yttrande enligt: 

Moderaterna lade fram ett eget alternativ till Mål och budget 2022–2024. Vårt 
budgetförslag fokuserar på att skapa en trygg kommun där alla som vill och kan jobba 
har ett jobb att gå till. 

 

Jonas Segersam (KD) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Uppföljningen grundar sig på en budget som vi inte stödde. Kristdemokraternas budget 
prioriterade kommunens kärnverksamhet (äldreomsorg och skolor exempelvis) och 
innehöll en skattesänkning om 50 öre per skattekrona. Uppsala behöver ett nytt styre 
som inte låter pengarna rinna iväg till projekt som saknar förankring utan i stället 
prioriterar kärnverksamheten. 

 

Stefan Hanna (-) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Särskilda statsbidrag, extraordinära intäkter och ökade skatteintäkter fortsätter att ge 
en bild av en kommun som levererar ett nödvändigt högt överskott. Nödvändigheten är 
kopplad till att kommunen redan idag har väldigt höga skulder inom kommungruppen 
samtidigt som den fortsatta skuldökningen är hög parallellt med att räntorna stiger 
kraftigt. 

Kommunen skriver själv: ”Utöver pandemin och kriget i Ukraina har kommunen 
strukturella utmaningar som påverkar verksamheterna till vardag, framför allt 
tryggheten och integrationen, de ökande demografiska behoven samt behovet att växa 
hållbart.” Jag kan bara hålla med om att Uppsala kommun måste förbättra tryggheten. 
Tryggheten på grund av faktisk brottslighet och upplevd otrygghet i offentliga rum. 
Trygghet om att våra barn ska ha en skola fri från kränkningar och brottslighet. Trygghet 
i form av att våra äldre och allvarligt funktionshindrade ska få en omsorg med rimlig 
kvalité. Integrationen är misslyckad och det märks tydligast i våra skolor samt i mängden 
invånare som i stor utsträckning långvarigt lever på försörjningsstöd. Antalet personer 
som är långvarigt i behov av fullt försörjningsstöd och extra hyresbidrag är högre än vad 
som är direkt synligt. När Staten avvecklar tidigare kloka extratjänster kommer många 
fler bli öppet arbetslösa och åter falla in i stort behov av försörjningsstöd. Det mest 
allvarliga, kopplat till texterna i delårsuppföljningen, är att det politiska styret inte vill 
förstå att nuvarande ambitioner kopplat till befolkningstillväxt inte är hållbart. Om 
kommunen ska växa socialt- ekonomiskt- och ekologiskt hållbart måste kommunen 
bromsa ner sina befolkningsambitioner och laga väldigt mycket av de kvalitetsbrister 
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som idag finns inom skola, vård, omsorg och kopplat till underhållsbehov av fasta 
tillgångar. 

På många sätt påverkas nu också Uppsala kommun av en skenande inflation. 
Kostnaderna för många av kommunens verksamheter ökar bland annat på grund av 
energiprisutvecklingen och matprisutvecklingen. Det är hög tid att öka kommunens 
effektiviseringsarbete samt att fokusera på kärnverksamheterna tills de levererar med 
betydligt bättre kvalité än nu. 

Jonas Petersson (C) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Centerpartiets förslag till mål och budget hade, om det antagits, inneburit en helt annan 
lyhördhet inför Uppsalas problem än styrets förslag, som ligger nu till grunden för 
uppföljningen. Vårt förslag var en budget för ett växande Uppsala men ett Uppsala som 
växer hållbart. En budget utan aggressiv stadsbyggnadspolitik men som främjar en 
mångfald av boendemiljöer och värnar hela kommunen. En budget för omsorg och 
sysselsättning och med ett aldrig sviktande miljöfokus. Av dessa anledningar hävdar 
Centerpartiet alltjämt å det bestämdaste att Uppsala behöver ett nytt styre, ett styre med 
ett invånarfokus och som varsamt låter Uppsala nå sin fulla potential i stället för att 
tvinga fram en oönskad transformation. 

 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Vänsterpartiet ser inte positivt på att kommunen går med ett rekordstort överskott, är det 
verkligen i uppsalabornas intresse? Vi behöver fortsatt få till en sund balans mellan 
överskott för att klara framtida investeringar å ena sidan, och mer resurser i vår 
välfärdsverksamhet å andra sidan. Där är vi ännu inte som kommun. 

De så kallade ”positiva budgetavvikelserna” är pengar som hade kunnat investerats i vår 
gemensamma välfärd. Pengarna bör användas av nämnderna, så att de kommer ut i 
verksamheterna, och kommer uppsalaborna till gagn. 
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§ 129  

Revidering av reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder 
KSN-2022-01077 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att revidera Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala 
kommun i enlighet med ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Ett antal mindre justeringar behöver göras i kommunens reglemente. Ett förslag till 
reviderat reglemente förtydligar bland annat vissa ansvar, rättar felaktiga 
laghänvisningar och omhändertar kommande lagstiftning. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 9 maj 2022 § 142 
• Tjänsteskrivelse daterad 26 april 2022 
• Bilaga 1, förslag till reviderat reglemente med färgmarkerade förändringar.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
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§ 130  

Upplösning av Stiftelsen Dag 
Hammarskjöldbiblioteket samt 
avsiktsförklaring om samverkan 
KSN-2022-01213 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att återremittera ärendet för vidare beredning. 

Sammanfattning 

Kulturnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att tillstyrka upplösningen av 
Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket. 

Stiftelsen bildades år 1990 av Uppsala kommun, Uppsala universitet och Svenska FN-
förbundet. Stiftelsens ändamål är att sprida kännedom om internationella frågor samt 
verka för internationell förståelse och internationellt samarbete i Dag Hammarskjölds 
anda.  

Under en längre tid har dialoger förts mellan företrädare för stiftarna utifrån att 
stiftelseformen inte längre är ändamålsenlig att och ett fortsatt samarbete bör anta 
nya former för att utvecklas. De stiftande parterna föreslås därför anta en gemensam 
avsiktsförklaring för fortsatt samarbete, i ärendets bilaga 1, samtidigt som Stiftelsen 
avser att vända sig till Länsstyrelsen med en begäran om upplösning. 

Uppsala universitet avser att bevara namnet Dag Hammarskjöldbiblioteket samt 
biblioteksverksamheten efter en eventuell upplösning av Stiftelsen. 

Avsiktsförklaringen ska skapa förutsättningar för fortsatt dialog och samverkan mellan 
parterna för att sprida kännedom om internationella frågor samt verka för 
internationell förståelse och internationellt samarbete i Dag Hammarskjölds anda. 

Beslutsunderlag 
• Arbetsutskottets förslag 9 maj 2022 § 143 
• Tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2022 
• Bilaga 1, avsiktsförklaring 
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Yrkande 

Erik Pelling (S) yrkar att ärendet återremitteras. 

Jonas Segersam (KD) yrkar att återremittera ärendet i syfte att få en bättre beskrivning 
av hur Uppsala kommun på ett bestående sätt kan delta i och bidra till ett aktivt 
högtidlighållande av Dag Hammarskjölds minne i Uppsala. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkande om återremiss mot ärendets avgörande idag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

Särskilt yttrande 

Jonas Segersam (KD) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Vi är tacksamma för att vårt yrkande om att återremittera ärendet gick igenom. Så att 
Uppsala kommun kan utreda hur vi på ett bestående sätt kan delta i och bidra till ett 
aktivt högtidlighållande av Dag Hammarskjölds minne i Uppsala. 
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§ 131  

Beslut om bildande av naturreservat Fjällnora 
KSN-2021-01237 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att bilda naturreservatet Fjällnora enligt ärendets bilaga 1 och bilaga 2, 

2. att uppdra åt plan- och byggnadsnämnden att fortsätta utreda möjligheter 
och ekonomiska konsekvenser av att utöka naturreservatet Fjällnora med 
fastigheterna Fjällbo 1:76, 1:16 och del av 1:89 och 1:27, samt 

3. att i Föreskrifter för naturreservat stryka punkt C.4. medföra okopplad hund 
utomhus, med undantag för område med hundbad, se ärendets bilaga 3. 

Sammanfattning 

I Mål och budget 2021 med plan för 2022–2023 anges att ökade ansträngningar ska 
göras för att skydda värdefull natur, skydda vårt grund- och dricksvatten, säkerställa 
ekosystem och gynnsam bevarandestatus för hotade arter samt för att bevara, 
utveckla och stärka ekologiska samband i landskapet. Mer specifikt anges att ”fler 
tätortsnära natur- och friluftsområden ska skyddas som naturreservat”. Mot bakgrund 
av detta beslutade kommunstyrelsen den 16 juni 2021 (§ 186) att initiera 
reservatsbildning för Fjällnora samt att överlämna ärendet till plan- och 
byggnadsnämnden. 

Ett förslag till naturreservat för Fjällnora har tagits fram. Naturreservatet syftar till att 
långsiktigt skydda ett större sammanhängande natur- och friluftsområde med höga 
värden för rekreation och biologisk mångfald.  

I samrådshandlingen om förslag till naturreservat ingick även 36 hektar av privatägd 
mark (Fjällbo 1:76, 1:16 och del av 1:89 och 1:27). Den privatägda marken lyfts nu ut ur 
naturreservatsbeslutet, men nyttan av att lägga till de aktuella ytorna kommer att 
fortsätta utredas. För att kunna landa en eventuell utökning av reservatet med privat 
mark krävs en överenskommelse med markägarna om markköp alternativt 
intrångsersättning. 
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 9 maj 2022 § 144 
• Tjänsteskrivelse daterad 13 april 2022 
• Bilaga 1, Förslag till beslut om bildande av Fjällnora naturreservat 
• Bilaga 2, Förslag till skötselplan för Fjällnora naturreservat  
• Bilaga 3, Samrådsredogörelse, daterad den 30 mars 2022 
• Bilaga 4, Kommunstyrelsens protokoll den 16 juni 2021, § 186, initieringsbeslut 

om reservatsbildning för Fjällnora 

Yrkande 

Simon Alm (-) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.  

Erik Pelling (S), Rickard Malmström (MP) och Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 

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

Reservation 

Simon Alm (-) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Särskilt yttrande 

Tobias Smedberg (V) anmäler särskilt yttrande enligt:  

Vi är såklart positivt inställda till att båda dessa naturreservat nu bildas, men vi anser att 
frågan om att bilda naturreservaten har hanterats oseriöst av sittande styre då det inte 
har behandlats förrän nu. Det märks att det är valår när beslut ska tas i sista stund. Hade 
styret på riktigt prioriterat miljö- och klimatfrågor högt hade detta beredningsarbete 
startat tidigare och kunnat leda till ännu bättre beslut. 

Det är mycket tråkigt att vi inte lyckas skydda hela den gula stigen i ett sammanhang. 
Flera viktiga delar av natur- och kulturområdet är inte inrymt i föreslaget naturreservat, 
på grund av att styret ännu inte kommer fram med avtal med enskilda markägare längs 
gula stigen. Det hade varit angeläget att få avtal på plats, särskilt som att det är ytor som 
nu inte skyddas. Gula stigens storhet handlar delvis om stigens helhet som skyddat 
område. Med det sagt vill vi ändå understryka att Vänsterpartiet stödjer ärendet och vill 
se ett naturreservat för Gula stigen. Vi kan vara glada över det som blir av, men kan inte 
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vila på lagrarna och vara nöjda när det finns mer att göra och viktig grönska att skydda 
när vi bygger mycket i närområdet 

Simon Alm (-) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Det är bra att den 36 hektar privatägd mark lyfts ur förslaget till bildande av 
naturreservat. Det gör markåtgången mindre, vilket minskar den underhållsbörda som 
kommunen tar på sig och likaså minskar intrånget på den privata äganderätten. Faktum 
kvarstår att det är oklart varför kommunen behöver genomföra naturreservatbildning. 
Ingångsuppdraget var att ”skydda” friluftsområden, men samtidigt har undertecknad 
ingen som helst kunskap om att någon skulle vilja exploatera eller på annat sätt förändra 
Fjällnoras friluftsområde på ett sätt som kräver att området behöver ett ”skydd”. 

Vidare skapar översiktsplaneringen kommunal styrning av områdesutveckling även 
utanför Uppsala stad. Det finns förvisso en respektlöshet från rödgröna mot det som står i 
översiktsplanerna trots att de själva har tagit fram densamma, men det torde vara 
resurseffektivast att helt enkelt internutbilda politiker och tjänstemän i att arbeta mer 
respektfullt mot översiktsplanen då det skulle ge en positiv effekt över hela kommunen 
inklusive Fjällnora. 

Sammantaget kommer detta medföra mer kostnader för kommunen till begränsad eller 
ingen nytta, varför ärendet kan avslås för att kunna avvara resurser till åtgärder som ger 
större nytta. 

 

  



Sida 36 (64) 

 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2022-05-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 132  

Beslut om att bilda Gula stigens naturreservat 
KSN-2021-01238 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att bilda Gula stigens naturreservat i enlighet med ärendets bilaga 1 och 
bilaga 2, samt 

2. att i Föreskrifter för naturreservat stryka punkt C.4. medföra okopplad hund 
utomhus, med undantag för område med hundbad, se bilaga 3. 

Sammanfattning 

I Mål och budget 2021 med plan för 2022–2023 anges att ökade ansträngningar ska 
göras för att skydda värdefull natur, skydda vårt grund- och dricksvatten, säkerställa 
ekosystem och gynnsam bevarandestatus för hotade arter samt för att bevara, 
utveckla och stärka ekologiska samband i landskapet. Mer specifikt anges att ”Fler 
tätortsnära natur- och friluftsområden ska skyddas som naturreservat”.  

Mot bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsen den 16 juni 2021 (§ 186) att initiera 
reservatsbildning för Gula stigen samt att överlämna ärendet till plan- och 
byggnadsnämnden. 

Ett förslag till naturreservat för Gula stigen har tagits fram. Syftet med Gula stigens 
naturreservat är  

• att långsiktigt bevara och säkerställa tillgängligheten till ett tätortsnära 
sammanhängande grönstråk med höga natur- och rekreationsvärden. I 
samspel med övriga bevarandeintressen ska tillgängligheten utvecklas och 
allmänhetens möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser inom området 
bevaras, 

• att skydda och utveckla skyddsvärda naturtyper och livsmiljöer för arter och 
säkra viktiga ekologiska spridningssamband samt att säkerställa och utveckla 
de ekosystemtjänster som naturreservatet bidrar med. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 9 maj 2022 § 145 
• Tjänsteskrivelse daterad 13 april 2022 
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• Bilaga 1, Förslag till beslut om bildande av Gula stigens naturreservat 
• Bilaga 2, Förslag till skötselplan för Gula stigens naturreservat 
• Bilaga 3, Samrådsredogörelse, daterad 4 april 2022 
• Bilaga 4, Kommunstyrelsens protokoll den 16 juni 2021, § 186, initieringsbeslut 

om reservatsbildning för Gula stigen 

Yrkande 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar att avslå 
förslaget och utreda ett eventuellt reservat i samband med framtagandet av 
kommunens nya översiktsplan.  

Simon Alm (-) yrkar att ärendet ska avslås.  

Erik Pelling (S), Mohamad Hassan (L), Rickard Malmström (MP) och Tobias Smedberg 
(V) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.  

Beslutsgång 

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

Reservation 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M) och Jonas 
Segersam (KD) reserverar sig till förmån för: 

att avslå förslaget och utreda ett eventuellt reservat i samband med framtagandet av 
kommunens nya översiktsplan. 

Moderaterna och Kristdemokraterna hyser en djup uppskattning för Gula stigens rika 
naturvärden och de möjligheter till rekreation som den erbjuder. 

Vi är inte principiellt emot bildandet av nya naturreservat. Däremot är det viktigt att det 
sker på ett korrekt och välavvägt sätt, samt att vi först säkerställer att vi sköter de 
befintliga naturreservaten så bra som möjligt.  

För att få till bra lösningar och reservatsförvaltningar för våra naturområden är det av 
stor vikt att processen för eventuella nybildningar sker på ett korrekt sätt och i enlighet 
med rådande praxis. I gällande översiktsplan beskrivs visserligen Gula stigen som ett 
område värt att bevara men det finns ingen plan på naturreservatsbildning.  

En aktualisering av gällande översiktsplan gjordes under slutet av 2020, vilket gör den i 
högsta grad aktuell. Vid beslutstillfället framlades heller inga yrkanden från nuvarande 
styre om att bilda naturreservat vid Gula stigen. En mer konsekvent beslutsordning hade 



Sida 38 (64) 

 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2022-05-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

alltså varit att först införa Gula stigen som kandidat till reservat, vilket också skulle ge en 
tydligare helhetsbild. 

Vi anser därför att en initiering av ett reservat som inte är förenligt med gällande 
översiktsplan vore ett avsteg från rådande praxis och därmed fel väg att gå. Bättre vore 
att bedriva en god och ändamålsenlig skötsel av det uppskattade området, inte att hasta 
igenom beslut för att vi står inför ett val. 

Simon Alm (-) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Särskilt yttrande 

Tobias Smedberg (V) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Vi är såklart positivt inställda till att båda dessa naturreservat nu bildas, men vi anser att 
frågan om att bilda naturreservaten har hanterats oseriöst av sittande styre då det inte 
har behandlats förrän nu. Det märks att det är valår när beslut ska tas i sista stund. Hade 
styret på riktigt prioriterat miljö- och klimatfrågor högt hade detta beredningsarbete 
startat tidigare och kunnat leda till ännu bättre beslut. 

Det är mycket tråkigt att vi inte lyckas skydda hela den gula stigen i ett sammanhang. 
Flera viktiga delar av natur- och kulturområdet är inte inrymt i föreslaget naturreservat, 
på grund av att styret ännu inte kommer fram med avtal med enskilda markägare längs 
gula stigen. Det hade varit angeläget att få avtal på plats, särskilt som att det är ytor som 
nu inte skyddas. Gula stigens storhet handlar delvis om stigens helhet som skyddat 
område. Med det sagt vill vi ändå understryka att Vänsterpartiet stödjer ärendet och vill 
se ett naturreservat för Gula stigen. Vi kan vara glada över det som blir av, men kan inte 
vila på lagrarna och vara nöjda när det finns mer att göra och viktig grönska att skydda 
när vi bygger mycket i närområdet. 

Jonas Petersson (C) anmäler särskilt yttrande enligt:  

Centerpartiet hyser en djup uppskattning för Gula stigens rika naturvärden och de 
möjligheter till rekreation som den erbjuder. Vi är inte principiellt emot att bilda nya 
naturreservat. Däremot är det viktigt att det sker på ett korrekt och välavvägt sätt, samt 
att vi först säkerställer att vi sköter de befintliga naturreservaten så bra som möjligt. För 
att få till bra lösningar och reservatsförvaltningar för våra naturområden är det av stor 
vikt att processen för eventuella nybildningar sker på ett korrekt sätt och i enlighet med 
rådande praxis. I gällande översiktsplan beskrivs visserligen Gula stigen som ett område 
värt att bevara men det finns ingen plan på naturreservatsbildning. En aktualisering av 
gällande översiktsplan gjordes under slutet av 2020, vilket gör den i högsta grad aktuell. 
Vid beslutstillfället framlades heller inga yrkanden från nuvarande styre om att bilda 
naturreservat vid Gula stigen. En mer konsekvent beslutsordning hade alltså varit att 
först införa Gula stigen som kandidat till reservat, vilket också skulle ge en tydligare 
helhetsbild. Vi anser därför att en initiering av ett reservat som inte är förenligt med 
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gällande översiktsplan vore ett avsteg från rådande praxis och därmed fel väg att gå. 
Bättre vore att bedriva en god och ändamålsenlig skötsel av det uppskattade området, 
inte att hasta igenom beslut för att vi står inför ett val. 

Simon Alm (-) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Föreslaget område behöver skydd från exploatering eftersom det definitivt kommer att 
bli föremål för exploatering förr eller senare. Det behöver betydligt fler områden än så i 
Uppsala stad och även på landsbygden. Det naturliga helhetsgreppet på dessa frågor 
finns att uppnå via översiktsplaneringen. Möjligen skulle man kunna ha ett eget ärende 
för skyddsvärda områden i Uppsala kommun för att särskilt sätta fokus på alla värdefulla 
miljöer som ska ha beskydd inför översiktsplaneringen som får begränsas med 
utgångspunkt i vilka områden som återstår att avhandla för exploatering. Ett sådant 
helhetsgrepp skulle vara värdefullt för att på förväg säkerställa parker i staden, större 
grönområden i staden och andra värdefulla miljöer som finns på olika håll i kommunen. 

Översiktsplaneringen skapar kommunal styrning av områdesutveckling både i och 
utanför Uppsala stad. Det finns förvisso en respektlöshet från rödgröna mot det som står i 
översiktsplanerna trots att de själva har tagit fram densamma, men det torde vara 
resurseffektivast att helt enkelt internutbilda politiker och tjänstemän i att arbeta mer 
respektfullt mot översiktsplanen då det skulle ge en positiv effekt över hela kommunen 
inklusive Gula stigen. Det är inte resurseffektivt att ta fram hundratals naturreservat för 
att uppnå det som egentligen borde vara klart och avgjort i och med 
översiktsplaneringen. 

Sammantaget kommer detta medföra mer kostnader för kommunen till begränsad eller 
ingen nytta, varför ärendet kan avslås för att kunna avvara resurser till åtgärder som ger 
större nytta. 

Kent Kumpula (SD) anmäler särskilt yttrande enligt:  

Det här är ett framhastat förslag som inte finns med i gällande översiktsplaner. Allt som 
inte bebyggs behöver inte nödvändigtvis vara naturreservar. 
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§ 133  

Överlämnande av ansvar för särskild 
kollektivtrafik till Region Uppsala 
KSN-2022-01202 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att Uppsala kommun ställer sig positiv till Region Uppsalas erbjudande om att 
överta kommunens ansvar för planering och utförandet av den särskilda 
kollektivtrafiken, 

2. att kommunen är positiv till att överlämna ansvar för myndighetsutövningen 
för färdtjänst och riksfärdtjänst,   

3. att kommunen är positiv till att överlämna ansvar för planering av skolresor 
som sker med anropsstyrd trafik, 

4. att uppdra åt kommunstyrelsen och berörda nämnder att i samverkan med 
Region Uppsala fullfölja överlämnandet av ansvaret för den särskilda 
kollektivtrafiken till Region Uppsala, samt 

5. att delegera till kommunstyrelsen att för Uppsala kommuns räkning teckna 
avtal om den särskilda kollektivtrafiken med Region Uppsala. Avtal rörande 
skolresor ska godkännas av utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 

Region Uppsala har genom sin trafik- och utvecklingsnämnd beslutat att överta 
ansvaret för den särskilda kollektivtrafiken från de kommuner i länet som önskar. 
Regionen erbjuder också de kommuner som önskar att överta myndighetsutövningen 
rörande färdtjänst och riksfärdtjänst. För Uppsala kommun innebär ett överlämnande 
att myndighetsutövning samt planering och beställning av trafik sker från en regional 
beställningscentral i stället för den kommunala trafikcentralen som idag hanterar 
frågorna.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 9 maj 2022 § 146 
• Tjänsteskrivelse daterad den 25 april 2022 
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• Bilaga 1: Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst (version 2020-04-16) 
• Bilaga 2: Rapport 2017, Samordning av särskild kollektivtrafik i Uppsala län 
• Bilaga 3: PM Samordning särskild kollektivtrafik - inriktning framtida 

omfattning 
• Bilaga 4: Trafik- och samhällsutvecklingsnämndens 22 oktober 2021 
• Bilaga 5: Protokoll från a) gatu- och samhällsmiljönämnden, b) 

utbildningsnämnden och c) omsorgsnämnden.  

Yrkande 

Tobias Smedberg (V) yrkar avslag på ärendet.  

Jonas Segersam (KD) yrkar att till att-sats fem (5) lägga till meningen: Avtal rörande 
skolresor ska godkännas av Utbildningsnämnden. 

Erik Pelling (S), Fredrik Ahlstedt (M) och Stefan Hanna (-) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Jonas Segersams (KD) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

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

Reservation 

Tobias Smedberg (V) och Karolin Lundström (V) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.  

Särskilt yttrande 

Tobias Smedberg (V) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Vi ser det som en stor utmaning att överföra omsorgsresor i extern regi till regionen. 
Kanske en för stor utmaning. Ett liknande kaos som skedde vid den senaste 
upphandlingen av samhällsbetalda resor, utan att ha direkt politiskt inflytande, får inte 
ske. Det är därför väldigt viktigt att det finns ett tydligt inflytande från omsorgsnämnden 
vid en överföring till regionen. Vänsterpartiet ser det också som viktigt att en större andel 
av omsorgsresorna kan genomföras i egen regi, med personal som har kompetens att 
möta omsorgsnämndens brukare på bästa sätt. Dessutom ser vi en risk för att 
överlämnandet förstärker en beställar-utförarmodell, någonting som vi vill undvika 
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Att överlämna ansvaret för särskild kollektivtrafik till regionen känns för osäkert och 
förslaget lämnar för många frågor obesvarade för att Vänsterpartiet ska kunna 
acceptera det så som det ser ut nu. 

Jonas Segersam (KD) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Vid ett överlämnande av ansvaret för den särskilda kollektivtrafiken till regionen är det 
avgörande att processen sker på ett sådant sätt att berörda kommunmedborgare 
involveras, och att det blir tydligt att förändringen inte kommer att leda till några 
försämringar för dessa. Det kan innebära fördelar och samordningsvinster att Region 
Uppsala ansvarar för all särskild kollektivtrafik och när det ger fördelar kan samordna 
denna med den ordinarie kollektivtrafiken. När det gäller Utbildningsnämnden som även 
framöver har myndighetsansvaret för skolskjuts behöver det slutliga avtalet i den delen 
även godkännas där. Därför yrkade vi på att detta skulle finnas med i beslutet, vilket 
bifölls. 

Stefan Hanna (-) anmäler särskilt yttrande enligt:  

Det är inte en dag för sent som denna sammanslagning genomförs. Med användarnas 
bästa i fokus är jag övertygad om att en samordning av dessa verksamheter som 
färdtjänst och sjukresor inom ramen för den huvudman som ansvarar för 
kollektivtrafiken kommer att leda till omfattande ekonomiska fördelar för verksamhetens 
utförande. Inte minst kommer Regionen kunna motivera alla färdtjänstberättigade med 
gratisalternativ att nyttja buss när så är möjligt. Det blir i så fall fördelaktigt för den 
färdtjänstberättigade samt för skattekollektivet. 

Jag tycker samtidigt att det är viktigt att säkerställa möjligheten att kopplat till 
beställningscentralens funktionalitet aktivera ett trygghetslarm inom regionen. 

För Uppsala kommun innebär ett överlämnande att myndighetsutövning samt planering 
och beställning av trafik sker från en regional beställningscentral i stället för den 
kommunala trafikcentralen som idag hanterar frågorna 
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§ 134  

Korrigering av omsorgsnämndens taxor och 
avgifter 2022 
KSN-2022-01188 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att anta omsorgsnämndens förslag till korrigerade taxor och avgifter för år 
2022 enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Omsorgsnämndens taxor och avgifter för år 2022 beslutades av kommunfullmäktige i 
ärendet om Mål och budget 2022 den 8 november 2021 § 326. 

Omsorgsnämnden har uppmärksammat felaktigheter i det beslutade taxe- och 
avgiftsunderlaget och har överlämnat ett korrigerat förslag till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 9 maj 2022 § 147 
• Tjänsteskrivelse daterad 25 april 2022 
• Bilaga 1, taxor och avgifter 2022 omsorgsnämnden 
• Bilaga 2, protokollsutdrag från omsorgsnämnden 30 mars 2022 § 17 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma.  
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§ 135  

Svar på motion om ett verktygsbibliotek från 
Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) 
KSN-2021-03464 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) föreslår i en motion väckt 13 december 
2021 att Uppsala kommun inrättar ett kommunalt verktygsbibliotek. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 9 maj 2022 § 148 
• Tjänsteskrivelse daterad 26 april 2022 
• Bilaga, Motion om ett verktygsbibliotek från Lovisa Johansson (FI) och Stina 

Jansson (FI) 

Yrkande 

Simon Alm (-) yrkar att motionen ska avslås.  

Beslutsgång 

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

Reservation 

Simon Alm (-) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Särskilt yttrande 

Tobias Smedberg (V) anmäler särskilt yttrande enligt:  
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Det är en bra idé med ett kommunalt verktygsbibliotek, och som besvarandet poängterar 
har vi redan vissa inslag av detta i egen regi. Men vi håller med motionärerna om att fler 
initiativ måste tas. Uppsala kommun kan, och bör, göra mer som bidrar till en cirkulär 
ekonomi. Vi anser att detta arbete ska in i uppdragen i kommunens mål och budget för ge 
de bästa förutsättningarna för viktiga steg framåt. 

Simon Alm (-) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Det kommunala uppdraget är inte att konkurrera med verktygsuthyrare som finns i 
kommunen. Det är direkt näringslivsfientligt och respektlöst mot skattebetalarna. De 
allra flesta byggvaruhandlarna erbjuder verktygsuthyrning och för större maskiner finns 
specialister i Uppsala. Även om det finns en liten förening som har vissa verktyg som de 
lånar ut är det viktigt att kommunen resolut avslår motionärernas intention att 
kommunen ska etablera storskalig verksamhet inom maskin- och verktygsuthyrning. 

Motionen borde anses vara värdelös om den tolkas som en avsikt att inrätta ett hemligt 
verktygsbibliotek som ingen känner till och där omsättningen är så pass låg att det i 
praktiken inte spelade någon roll. Naturligtvis förpliktigar ett bifall eller ett besvarande 
mer än så. Därför ska motionen avslås för att kommunen ska sluta förlora anseende i 
företagsrankingar i något så pass konkret privat fullt välfungerande verksamhet som 
detta faktiskt är. 

Kent Kumpula (SD) anmäler särskilt yttrande enligt:  

Det här är ett helt huvudlöst förslag, kommunen ska inte tillhandahålla allt till 
kommuninvånarna. Varför ska det överhuvudtaget säljas verktyg och maskiner, om allt 
kan lånas gratis at kommunen? Det här är ett dåligt förslag när det snudd på är som 
sämst, att konkurrera med byggvaruhusen och de företag som hyr ut verktyg och 
maskiner är verkligen inte något kommunen ska syssla med. 
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§ 136  

Svar på motion om att kartlägga 
miljöpåverkan från animalier från Lovisa 
Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) 
KSN-2022-00269 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) föreslår i en motion väckt den 31 januari 
2022:  

• att kartlägga miljöpåverkan från konsumtionen av animaliska livsmedel i 
verksamheter finansierade av kommunen, samt 

• att kartläggningen görs och redovisas varje år. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 9 maj 2022 § 149 
• Tjänsteskrivelse daterad 26 april 2022 
• Bilaga, Motion om att kartlägga miljöpåverkan från animalier från Lovisa 

Johansson (FI) och Stina Johansson (FI) 

Yrkande 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar att 
motionens ska avslås. 

Beslutsgång 

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

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M) och Jonas 
Segersam (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
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§ 137  

Svar på motion om Ibn Rushd från Simon O. 
Pettersson (SD) 
KSN-2021-02469 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Simon O. Pettersson (SD) föreslår i en motion väckt 13 september 2021 att Uppsala 
kommuns stöd till Ibn Rushd dras in med omedelbar verkan. 

Beslutsunderlag  

• Arbetsutskottets förslag 24 maj 2022 § 164 
• Tjänsteskrivelse daterad 9 maj 2022 
• Bilaga 1, Motion om Ibn Rushd från Simon O. Pettersson (SD) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från kulturnämnden 28 april 2022. 

Yrkande 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Jonas Segersam (KD) och Stefan Hanna (-) 
yrkar att motionen ska besvaras.  

Simon Alm (-) yrkar att motionen ska bifallas.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Fredrik Ahlstedts (M) med flera yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordföranden ställer vidare arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
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Reservation 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M) och Jonas 
Segersam (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande samt enligt:  

Uppsala kommun bör inte ge bidrag till Studieförbundet Ibn Rushd. Ibn Rushd har 
kopplingar till Muslimska brödraskapet och dess medlemsorganisationer har bjudit in 
föreläsare med antidemokratiska, antisemitiska och homofoba budskap.  

Kulturnämndens beslut om tidigare stöd är ett gynnande myndighetsbeslut som inte 
fullmäktige kan riva upp. Motionen ska med detta anses besvarad. 

Simon Alm (-) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Särskilt yttrande 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) anmäler särskilt 
yttrande enligt: 

Uppsala kommun bör inte ge bidrag till Studieförbundet Ibn Rushd. Ibn Rushd har 
kopplingar till Muslimska brödraskapet och dess medlemsorganisationer har bjudit in 
föreläsare med antidemokratiska, antisemitiska och homofoba budskap. 

Kulturnämndens beslut om tidigare stöd är ett gynnande myndighetsbeslut som inte 
fullmäktige kan riva upp. Motionen ska med detta anses besvarad. 

Stefan Hanna (-) anmäler särskilt yttrande enligt:  

Jag anser att motionen skulle besvaras istället för att avslås. 

Kent Kumpula (SD) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Helt oavsett hur den lokala filialen i Uppsala ser ut, så är studieförbundet Ibn Rushd enligt 
ledande expertis i Sverige kopplat till islamism och extremism. Självklart ska man ta 
hänsyn till om överliggande studieförbund är extremistiskt, och i det här fallet dra in all 
finansiering till Ibn Rushd. 

Simon Alm (-) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Motionären ringar in en problematisk organisations förutsättningar att finansiera sig 
med kommunala skattemedel. Problematiken bygger på att organisationen har tydliga 
kopplingar till islamism, och att syftet med organisationen i någon mån är att 
tillfredsställa islamistiska motiv genom att vara en intäktsström av medel. Kommunens 
beställda granskning av organisationens filial i Uppsala är lika tunn som att undersöka 
om gas från Gazprom har några särskilt negativa egenskaper i just Uppsala, och bortse 
från att just Gazprom råkar vara en av de viktigaste finansiärerna av den ryska 
försvarsmakten som för närvarande ägnar sig åt annat än försvar. Ibn Rushd är en 
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plattform för islamism och ett sätt att skapa intäkter för islamism på både hederligt vis 
kombinerat med fusk. 

Kan Nordiska motståndsrörelsen bilda ett studieförbund och via ett sådant komma in i 
kommunal försörjning här i Uppsala även om det förekommer larmrapporter från 
försvarshögskolan om att dess studieförbund bjuder in antisemiter och fuskar till sig 
finansiering? Det är utifrån likabehandlingsperspektivet någonstans det som detta 
handlar om. 

Nedan är två artiklar med Sveriges kanske allra främsta personer inom extremistiska hot 
mot demokratin Sverige, Magnus Ranstorp. 

1.”Idag kan vi avslöja flera nya problematiska exempel kring studieförbundet Ibn Rushd. 
Det handlar om mycket mer än att statliga medel går till islamism. 

Kommer Folkbildningsrådets styrelse att vidta svåra men nödvändiga åtgärder? skriver 
Magnus Ranstorp, Peder Hyllengren och Aje Carlbom. 

DEBATT. Det stormar kring Folkbildningsrådet efter avslöjanden om omfattande och 
systematiskt fusk i nästan alla studieförbund. Enbart i Studiefrämjandet ströks en 
tredjedel av all verksamhet i Stockholms län. Flera studieförbund har betalat för 
”fejkkurser” och hela åtta av tio studieförbund i Järva har upptäckt felaktiga eller 
bedrägerirelaterade utbetalningar. 

Till oss beskriver en uppgiven studieförbundsveteran att tillståndet är allvarligt och att 
studieförbunden tillåtits växa och blivit ett slags parallella socialkontor där de som vill 
fuska fått ett obegränsat bankomatkort med gemensam pinkod. Luftfakturor, 
förfalskade hyresavier, och en tystnadskultur inom och mellan studieförbund där alla 
tycks veta om att fusk förekommer. 

Trots det håller man varandra om ryggen och skor sig på skattebetalarnas bekostnad. 
Det handlar inte om några få ”rötägg” utan fusket verkar mycket utbrett och 
systematiskt inom studieförbunden. 

Bjuder in judehatare – de ska ”slaktas och utrotas” 

Folkbildningsrådet klarar heller inte uppdraget att säkerställa att demokratin stärks när 
det gäller studieförbundet Ibn Rushd. Frågan handlar inte bara om statliga medel bör 
ges till islamism eftersom Ibn Rushd har tydliga kopplingar till Muslimska brödraskapet. I 
dag kan vi även avslöja flera nya problematiska exempel. 

Studieförbunden har tillåtits växa och blivit ett slags parallella socialkontor. 

En av de sex medlemsorganisationerna i Ibn Rushd är Eritreanska kulturforum. Mellan 
2016-2019 har de bjudit in Sheikh Tawfeeq As Sayegh som huvudgäst och föreläsare 
nästan varje år till sitt sommarläger Mukeyem på Sjövik folkhögskola. Saudiska imamen 
As Sayegh är ökänd för sina antisemitiska uttalanden då han (vid flertal tillfällen) 



Sida 51 (64) 

 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2022-05-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

uppmanat att judar ska dödas, slaktas och utrotas. 2016 uppträdde As Sayegh på 
Eritreanska sommarlägret som sponsrades av Ibn Rushd och Islamic Relief. 

Problemen i Göteborg 

Nyligen beslutade Göteborg stad att frysa sitt stöd till Ibn Rushd då det uppdagades att 
salafistiska Bellevuemoskén var en av Ibn Rushds lokala medlemsföreningar och 
samarbetspartners. Även Kulturföreningen Amaneti är en sådan lokal medlemsförening 
som bjudit in antisemitiska hatpredikanter från Balkan. 

En av dessa är Dhulkarnein Ramadani som bjöds in till Göteborg moské 2017 på en 
konferens som sponsrades av Ibn Rushd och Islamic Relief. Året innan hade Ramadani 
predikat ”Sanningen om judar” där han benämner judar som ”smutsiga mikrober” och 
dessa ”apor och grisar” måste botas genom antibiotika. Vidare anklagade han judar för 
att döda muslimska barn som ”sakrala offer på altaret till Gud.” 

Hemsidan redogör för parallella juridiska regelverk som lägre arvsrätt för kvinnor. 

Göteborgs unga muslimer (GUM) är en annan samarbetspartner till Ibn Rushd. År 2013 
bjöd GUM och Ibn Rushd in till Göteborgs moské den kontroversiella predikanten Kamal 
El-Mekki som förespråkat dödsstraff för den som lämnar islam. 

Nära kopplat till Göteborgs moské och dess imam Ahmed al-Mofty är Islamiska 
informationsföreningen (IIF). Enligt IIF:s hemsida är polygami accepterat enligt islam och 
hemsidan redogör för parallella juridiska regelverk som lägre arvsrätt för kvinnor. Att Ibn 
Rushd samarbetar så nära med Göteborgs moské som återkommande hamnar i 
blåsväder för deras demokrati- och kvinnosyn är djupt problematiskt. 

Erdogans förlängda arm 

Ytterligare en av Ibn Rushds lokala medlemsföreningar är den islamistiska 
organisationen Göteborg Diyanet camii vars moské är Erdogans förlängda arm i 
Göteborg. Ibn Rushd är ofta organisatör till turkiska nationalistiska dagarna för denna 
organisation. 

Trots fortsatta skandaler kring Folkbildningsrådet och Ibn Rushd visar våra granskningar 
att det råder stora brister inom Folkbildningsrådets förmåga att leva upp till de krav som 
regeringen ställer för statliga bidrag till folkbildning. Frågan är om Folkbildningsrådets 
styrelse kommer vidta svåra men nödvändiga åtgärder eller om man väljer att se åt 
andra hållet och bara låta miljoner fortsätta flöda ner i fickorna på organiserat fusk och 
brottslighet samt islamistisk och odemokratisk verksamhet? 

Av Magnus Ranstorp, Docent vid Försvarshögskolan 
Peder Hyllengren, Analytiker vid Försvarshögskolan 
Aje Carlbom, Biträdande professor vid Malmö universitet” 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2022-05-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

2.”Genom att ändra i stadgarna försöker Ibn Rushd nu styra bort intrycket att Muslimska 
brödraskapet är formellt kopplat till studieförbundet. Detta är bara en kosmetisk 
förändring. 

All fakta ligger på bordet. Det kan inte fortsätta så här, skriver Magnus Ranstorp, Peder 
Hyllengren och Aje Carlbom. 

SLUTREPLIK. Panik verkar råda inom Ibn Rushd:s högsta ledning när bevis efter bevis 
staplats ovanpå varandra efter våra granskningar av studieförbundet i Expressen och 
Kvartal. För demokratins vänner är det obehaglig läsning: kopplingar till Muslimska 
brödraskapet, försvar av samarbetspartners som bjuder in antisemitiska talare, ett 
studieförbund som snarare liknar ett trossamfund. Ett Folkbildningsråd som inte har koll 
på verksamheten ute i kapillärerna och därmed inte kan säkerställa att demokratin 
stärks och utvecklas. 

Ohållbara nekanden 

Ibn Rushds egen insikt i den långa listan av problem är tyvärr mycket begränsad. I sitt 
svar väljer Muhammad och Högman att inte bemöta sakinnehåll och fakta utan slår ifrån 
sig med ohållbara nekanden och vilda beskyllningar. Det är inte särskilt produktivt att 
borra ner huvudet djupare i sanden och hålla för öronen. 

Ingen annan organisation hade behandlats med sådana silkesvantar om det uppdagats 
att de anlitat antisemiter, homofober, salafister och intoleranta islamister 

Duon medger att det är Muslimska brödraskapet i Sverige, det vill säga Islamiska 
förbundet i Sverige (IFiS), som startat Ibn Rushd. Genom att stryka IFiS som mottagare av 
tillgångarna (§ 16 i stadgarna) försöker man nu styra bort intrycket att svenska 
brödraskapet är formellt kopplat till studieförbundet. Detta är bara en kosmetisk 
förändring som i vanlig ordning sker under galgen. 

Kopplingen till brödraskapet finns kvar 

De kommer även fortsättningsvis vara formellt kopplat till svenska Muslimska 
brödraskapet genom att IFiS är en av medlemmarna som styr Ibn Rushd. Enligt 
stadgarna kan organisationer bara vara medlemmar i Ibn Rushd om deras ”profil inte 
strider mot Ibn Rushds ändamål” (§4 i stadgarna). Uppenbarligen anser Ibn Rushd att 
IFiS profil överensstämmer med studieförbundets och vill även i fortsättningen låta sig 
styras av brödraskapets riksorganisation IFiS. 

Muhammad och Högman upplever att Ibn Rushd ”särbehandlas” på ett negativt sätt av 
kommuner och andra bidragsgivare. Detta är upp- och nervända världen. Om det är 
någon organisation som särbehandlats positivt så är det Ibn Rushd. Ingen annan 
organisation hade behandlats med sådana silkesvantar om det uppdagats att de anlitat 
antisemiter, homofober, salafister och intoleranta islamister som anser att islamisk 
familjelagstiftning ska accepteras i Sverige. 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2022-05-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

Skattebetalarna måste skonas från detta 

Tålamodet har varit stort med Ibn Rushd och de allvarliga missgrepp som präglar 
studieförbundets historia har bäddats in i att det är ett ”ungt” förbund som behöver lära 
av misstagen. Sanningen är att det är ett nonchalant studieförbund som bara tar sig an 
problem när omvärlden belyser dem. 

All fakta ligger på bordet. Det kan inte fortsätta så här. Svenska skattebetalare ska inte 
finansiera sådan verksamhet som i längden undergräver demokratin. 

Av Magnus Ranstorp, Docent vid Försvarshögskolan 
Peder Hyllengren, Analytiker vid Försvarshögskolan 
Aje Carlbom, Biträdande professor vid Malmö universitet” 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2022-05-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 138  

Svar på Motion om markpolitik för 
småföretagare från Tobias Smedberg (V), 
Ingela Ekrelius (V) och Magne Björklund (V) 
KSN-2021-02470 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V), Ingela Ekrelius (V) och Magne Björklund (V) föreslår i motion 
väckt den 13 september 2021 att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att pröva nya 
modeller för småföretagarvänlig marktilldelning. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 24 maj 2022 § 165 
• Tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2022 
• Bilaga 1, Motion om markpolitik för småföretagare  

Yrkande 

Tobias Smedberg (V), Karolin Lundström (V) och Stefan Hanna (-) yrkar att motionen 
ska bifallas.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma.  
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2022-05-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

Reservation 

Tobias Smedberg (V) och Karolin Lundström (V) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.  

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Alla stora företag har en gång varit små. Med få undantag är småföretag också 
ägardrivna företag och då representerar också ägarna förankrade lokala invånare. Stora 
företag har ofta resurser som kan jobba med markanskaffning och byggprojekt på sätt 
som inte är möjliga för de flesta småföretagare. Uppsala kommun hade tidigare ett 
bolag, I-Hus AB, som hade ett särskilt uppdrag att säkra affärslokaler för just mindre och 
medelstora företag. Affärslokaler till rimliga priser och med en lokalt förankrad hyresvärd 
som kan vara mer flexibel än någon med huvudkontoret i till exempel Stockholm. I-Hus 
har Uppsala kommun tyvärr avvecklat. Med fördel kan kommunens näringslivsenhet 
tillsammans med Stadsbyggnadskontoret utreda om motionärens förslag har någon 
praktisk förankring bland Uppsalas småföretagare. 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2022-05-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 139  

Svar på motion om bilfria ågator från Tobias 
Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) 
KSN-2021-00926 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt 22 mars 
2021 att berörd förvaltning ges i uppdrag att utreda hur Östra och Västra Ågatan kan 
göras till bilfria gator. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 24 maj 2022 § 166 
• Tjänsteskrivelse daterad 12 maj 2022 
• Bilaga 1, Motion om bilfria ågator från Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria 

Mörck (V) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 4 maj 2022 

Yrkande 

Tobias Smedberg (V) och Karolin Lundström (V) yrkar att motionen ska bifallas. 

Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-) yrkar att motionen ska avslås.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Tobias Smedbergs (V) och Karolin Lundströms (V) yrkande mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår det samma. 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det samma.  
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2022-05-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

Reservation 

Tobias Smedberg (V) och Karolin Lundström (V) anmäler reservation till förmån för eget 
yrkande.  

Stefan Hanna (-) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Simon Alm (-) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Jag anser inte att det är rätt väg framåt för att hantera city på ett både socialt- 
ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Jag anser att det istället är mycket bättre att 
överväga att göra de mest centrala delarna av city till ett gångfartsområde. 

Simon Alm (-) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Motionären försöker komma åt ett ickeproblem. Det problem som i sak finns är att det är 
problem med framkomlighet i centrala delarna av staden med anledning av barriärerna 
Fyrisån, Gågatan och i viss mån Centralstationen med spårdragning. Dessa barriärer 
löper från söder till norr, d.v.s. är parallella. Det kombineras med en stadsbebyggelse 
som också är något svår att ta sig fram i. De få vägar som går att ta sig fram via bör 
finnas kvar. De vägar öster och väster om ån som motionen avhandlar har inte kraftig 
trafikering, men bidrar ändå till värdefulla möjligheter till framkomlighet som nästan helt 
i övrigt saknas utan att man måste åka väsentliga omvägar. 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2022-05-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 140  

Svar på motion om fruktträd och bärbuskar 
från Lisen Burmeister (SD) 
KSN-2021-02468 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Lisen Burmeister (SD) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 13 september 2021 att kommunen väljer att utöka antalet 
bärbuskar och fruktträd istället för rena prydnadsväxter vid nyplanteringar samt att 
kommunen tydliggör från vilka befintliga träd och buskar det är tillåtet för allmänheten 
att plocka frukten. Vidare föreslås att vid yttrande över detaljplaner förorda att 
grönytorna planteras med träd och buskar som har ätlig avkastning istället för rena 
prydnadsväxter. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 24 maj 2022 § 167 
• Tjänsteskrivelse daterad 12 maj 2022 
• Bilaga 1, Motion om fruktträd och bärbuskar från Lisen Burmeister (SD) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 4 maj 2022 

Yrkande 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (-) 
yrkar att motionen ska bifallas.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma.  
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2022-05-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

Reservation 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M) och Jonas 
Segersam (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Simon Alm (-) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Särskilt yttrande 

Jonas Petersson (C) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Centerpartiet skulle bifallit motionen. En grön stadskärna är viktig både för att främja 
den biologiska mångfalden och medborgarnas välbefinnande. Nyttoväxter som fruktträd 
och bärbuskar är här ett viktigt inslag för ökad trivsel. 

Simon Alm (-) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Kommunen snöar in sig på en onödig retorik om detaljplaner och en fruktträdskarta 
istället för att bemöta motionen i sak. I sak går motionen ut på att det ska bli mer vanligt 
förekommande med frukt- och bär i stadsbilden. 

En möjlighets- och lämplighetsavvägning får naturligtvis med ett bifall till motionen 
fortfarande göras. Det kan ju uppenbarligen vara olämpligt med äppelträd i mitt mellan 
två tungt trafikerade körfält där motorcyklister kan köra ihjäl sig på fallfrukt som hamnat 
på vägbanan och privatpersoner bli påkörda om de plockar just där. 

På platser där det lämpar sig med frukt- och bärväxter kan gott och väl en utökning ske i 
takt med att ytorna ändå görs om, vilket skapar en låg kostnadseffekt av förslaget om 
det rullas ut på ett sådant sätt. 

Kent Kumpula (SD) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Jag ser bara fördelar med motionen och blir förundrad över att man inte vill gå 
motionären till mötes. Fruktträd och bärbuskar som ger "gratis" avkastning till 
kommuninvånarna i form av frukter och bär är något positivt, och även om man såklart 
inte i detalj varken kan eller ska från politiken styra om planteringen av varje buske, så 
kan man ha som intention att öka mängden planteringar som ger ätbar avkastning. 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2022-05-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 141  

Svar på motion om ökat engagemang och 
medvetande om lokala natur- och 
vattenprojekt från Jonas Petersson (C) 
KSN-2021-02472 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionens första, andra och femte att-sats med föredragningen i 
ärendet, samt 

2. att bifalla motionens tredje och fjärde att-sats. 

Sammanfattning 

Jonas Peterson (C) föreslår i en motion väckt den 14 september 2021 
 

• att Uppsala kommun utser en LONA-ansvarig tjänsteperson, 
• att Uppsala kommun utser en LOVA-ansvarig tjänsteperson, 
• att kontaktuppgifter till LONA- och LOVA-ansvariga görs tillgängliga på Uppsala 

kommuns webbplats, 
• att information om hur man som privatperson eller förening gör för att söka 

LONA- och LOVA-bidrag görs tillgänglig på Uppsala kommuns webbplats, samt 
• att Uppsala kommun antar som målsättning att i samarbete med andra 

medfinansiärer fördubbla antalet LONA-projekt under perioden 2022–2024, 
jämfört med perioden 2020–2022. 

Beslutsunderlag  

• Arbetsutskottets förslag 24 maj 2022 § 168 
• Tjänsteskrivelse daterad 12 maj 2022 
• Bilaga 1, Motion om ökat engagemang och medvetande om lokala natur- och 

vattenprojekt från Jonas Peterson (C) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 4 maj 2022 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2022-05-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

Yrkande 

Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionens femte (5) att-
sats.  

Beslutsgång 

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

Reservation 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för: 

Kristdemokraterna yrkade bifall även till motionens femte attsats. Att utöka antalet 
LONA-projekt är viktigt för att främja långsiktigt lokalt naturvårdsarbete. En fördubbling 
av antalet LONA-projekt under perioden 2022–2024 jämfört med förutvarande 
tvåårsperiod hade varit en mycket rimlig målsättning. 

Särskilt yttrande 

Jonas Petersson (C) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Centerpartiet skulle ha skulle bifallit även motionens femte attsats. Att utöka antalet 
LONA-projekt är viktigt för att främja långsiktigt lokalt naturvårdsarbete. En fördubbling 
av antalet LONA-projekt under perioden 2022–2024 jämfört med förutvarande 
tvåårsperiod hade varit en mycket rimlig målsättning. 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2022-05-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 142  

Svar på motion om fruktträd och bärbuskar på 
förskolegårdar från Therez Almerfors (M) 
KSN-2020-03699 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet, samt 

2. att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att utforma planeringsverktyget så 
att frågor om bärbuskar och fruktträd inkluderas. 

 

Sammanfattning 

Therez Almerfors (M) föreslår i en motion väckt den 14 december 2020 att utreda om 
det går att förse samtliga kommunala förskolor i Uppsala kommun som idag inte har 
fruktträd och bärbuskar med minst ett fruktträd och bärbuskar, samt att uppdatera 
kommunens riktlinje för utemiljöns yta och kvalitet vid förskolor och grundskolor i 
motionens andemening så att det vid nybyggnation ska planeras in fruktträd och 
bärbuskar och att detta räknas som gårdskvalitet. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 24 maj 2022 § 162 
• Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2022 
• Bilaga 1, Motion om fruktträd och bärbuskar på förskolegårdar från Therez 

Almerfors (M) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden 16 december 

2021 
• Bilaga 3, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 5 maj 2022 

Yrkande 

Erik Pelling (S) yrkar att ärendet ska läggas till på dagens föredragningslista.  
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2022-05-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C), Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (-) yrkar 
att motionen ska bifallas. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först eget yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Ordföranden ställer därefter Fredrik Ahlstedts (M) med flera yrkande om att bifalla 
motionen och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Reservation 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M) och Jonas 
Segersam (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Simon Alm (-) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Särskilt yttrande 

Jonas Petersson (C) anmäler särskilt yttrande enligt: 

Centerpartiet är konsekvent positiva till fruktträd och bärbuskar och anser att skol- och 
förskolegårdar är en utmärkt plats för dylika. 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2022-05-25 

Protokollet är justerat elektroniskt. 
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 
 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 143  

Delegationsbeslut  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 4 maj 2022 till 18 maj 
2022 till protokollet. 
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