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Närvarande 

Beslutande 

Erik Pelling (S), ordförande 
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande, närvarar på distans 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande, närvarar på distans 
Asal Gohari (S), närvarar på distans 
Therez Almerfors (M), närvarar på distans 
Erik Dagnesjö (S), närvarar på distans 
Christopher Lagerqvist (M), närvarar på distans 
Eva Christiernin (S), närvarar på distans 
Ulrik Wärnsberg (S), närvarar på distans 
Stefan Hanna (-) 
Simon Alm (-), närvarar på distans 
Rickard Malmström (MP), närvarar på distans 
Karolin Lundström (V), närvarar på distans 
Jonas Segersam (KD) 
Hanna Victoria Mörck (V), närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Maria Patel (S), närvarar på distans 
Mats Gyllander (M), närvarar på distans 
Helena Hedman Skoglund (L), närvarar på distans 
Linda Eskilsson (MP), närvarar på distans 
Madeleine Andersson (M), närvarar på distans 
Jonas Petersson (C), närvarar på distans 
Helena Nordström Källström (MP), närvarar på distans 
David Perez (SD), närvarar på distans 
Eva Moberg (KD) 

Övriga närvarande 

Lars Niska, kommunsekreterare. 

Övriga närvarande på distans 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola 
Hägglund, ekonomidirektör. Åsa Nilsson Bjervner, avdelningschef. Maria Ahrgren, 
avdelningschef. Christian Dahlmann, enhetschef. Lena Grapp, stadsjurist. lsabelle 
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Waldenvik, kommunikatör. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef. Ida Harju 
Håkansson (S), Annica Nordin Söderberg (S), Sara Hägerström (M), Dawn Anthony (V), 
Nathalie Berggren (L), Niklas Hjelm Smith (L) och Stina Bergström (MP), politiska 
sekreterare. 
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§318 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan. 

Justerandes signatur 
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§319 

Uppföljning av program och planer 2020 

KS N-2020-00472 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att uppdra till Uppsala Vatten och Avfall AB att komplettera avfallsplan 2014-
2022 med målbeskrivning, mål och aktiviteter gällande nedskräpning i vatten 
för att uppfylla Havs- och Vattenmyndighetens ÅPH 23 enligt bilaga 3, 

2. att strategi för besöksnäringen upphör att gälla, 
3. att lägga rapporten Uppföljning av program och planer enligt bilaga 1 till 

handlingarna, samt 
4. att uppdra till kommunstyrelsen att beakta slutsatserna i rapporten i det 

fortsatta arbetet med det kommande övergripande långsiktiga styrdokument 
som visar på en helhet och tydlig riktning mot ett hållbart Uppsala 2030 med 
utblick mot 2050. 

Sammanfattning 

Från och med 2017 görs en årlig samlad uppföljning och aktualitetsbedömning av 
program och kommungemensamma handlingsplaner som ett led i att säkerställa en 
mer sammanhållen styrning där relationerna mellan styrdokument är tydliga, skapa 
minskad styrträngsel med färre målkonflikter samt en ökad möjlighet till tydliga 
prioriteringar. Detta görs enligt modell för programhantering. 

Uppföljningen av program har för 2020 genomförts i samband med ordinarie 
verksamhetsuppföljning per augusti. Den baseras på återrapportering från nämnder 
och bolagsstyrelser, men i vissa fall även på måluppfyllelse i relation till programmets 
indikatorer där sådana finns. Måluppfyllelsen ligger till grund för aktualitetsbedöm-
ningar av programmen, det vill säga beskrivningar av programmens status och 
eventuella behov av förändringar. 

En översyn av kommunens styrning har genomförts. Översynen har tagit fram ett 
förslag på framtida styrning genom att integrera de viktigaste styrsignalerna från 
dagens beslutade program i ett mer långsiktigt program som är tänkt att bli mer 
närvarande i den ordinarie styrprocessen för kommunkoncernen. Arbetet med att 
utveckla styrningen fortsätter. De förslag på förändringar som framkommer av 
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rapporten Uppföljning av program och planer enligt bilaga 1. föreslås beaktas i det 
fortsatta arbetet. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 1 december 2020 § 372 
• Tjänsteskrivelse daterad 17 november 2020 
• Bilaga 1 Uppföljning av program och planer 2020 daterad 14 oktober 2020 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från Uppsala Vatten och avfall AB 
• Bilaga 3, Underlag till revidering av avfallsplan 2014-2022 gällande marint 

skräp 

Beslutsgång 

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

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det ören dålig central styrning när det finns för många parallella program, för många 
övergripande mål och över 800 åtgärder. De kommunövergripande programmen måste 
bättre prioriteras och läggas ut i en tidsplan så att några få övergripande program drivs 
under ett verksamhetsår. Idag driver alla dessa program, mål och åtgärdsambitioner 
kostnader och påverkar de olika verksamheterna negativt. 34 beslutade program är 
ingen acceptabel form för att effektivt driva kommunens utveckling framåt. De 34 
programmen och handlingsplanerna samt dess fler än 200 mål och över 800 åtgärder är 
för många styrsignaler. Det är inte rimligt att på detta sätt försöka styra vad 
nämndledningar och bolagsledningar ska prioritera sina begränsade resurser på. Denna 
överstyrning måste upphöra och den politiska ledningen måste bli mycket bättre på att 
prioritera vilka övergripande insatser som ska inkluderas i kommunens Mål och budget. 

Justerandes signatur 
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§320 

Policy för samverkan med aktörer i 
föreningslivet och det fria kulturlivet samt 
riktlinje för föreningsbidrag 

KSN-2020-01382 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att återremittera ärendet. 

Sammanfattning 

Förutom uppdraget att "Förenkla ansökan och administration av föreningsbidrag", i 
Mål och budget 2019, finns den lokala överenskommelsen, LÖK, med föreningslivet där 
Uppsala kommun åtar sig att göra det lätt att komma i kontakt med kommunen, få 
information och ansöka om föreningsbidrag. 

lenlighet med uppdraget och åtagandet har en policy, som reglerar samverkan med 
aktörer i föreningslivet och det fria kulturlivet, och en riktlinje, som reglerar bidrag till 
föreningslivet och det fria kulturlivet tagits fram. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 december 2020 § 387 
• Tjänsteskrivelse daterad den 13 november 2020 
• Bilaga 1, förslag till policy för samverkan med aktörer i föreningslivet och det 

fria kulturlivet 
• Bilaga 2, tidigare policy för samverkan med den ideella sektorn 
• Bilaga 3, förslag till riktlinje för föreningsbidrag och bidrag till det fria 

kulturlivet 
• Bilaga 4, dokumentation från beredningskonferens 

Yrkanden 

Fredrik Ah lstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att när "aktiebolag" nämns i texten ska det stå just så, utan några begränsande tillägg. 
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Asal Gohari (S) yrkar avslag till Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande. 

Erik Petting (S) och Ulrik Wärnsberg (S) yrkar att ärendet återremitteras. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först återremissyrkande mot ärendets avgörande idag och finner att 
ärendet återremitteras. 

Särskilda yttranden 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Policyn för samverkan med aktörer i föreningslivet och det fria kulturlivet ska även 

inkludera enkla digitala metoder genom vilka parterna spårbart kan interagera. Ett 

liknande metodstöd kommer kraftigt öka effektiviteten i kommunikationen mellan 

kommunen och berörda parter. Inte minst kommer en liknande metod betydligt bättre 

respektera många ideella krafters begränsade tid. 

David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Sverigedemokraterna har invändningar mot att undantag kan göras från kriterier, sid. 5 i 

policy för samverkan med aktörer i föreningslivet och det fria kulturlivet, om det finns ett 

berättigat syfte. Vi anser att undantag inte bör kunna göras. 
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§321 

Detaljplan för kvarteret Seminariet 

KSN-2019-0951 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att anta detaljplan för kvarteret Seminariet enligt ärendets bilaga 2 och 3. 

Sammanfattning 

Plan- och byggnadsnämnden har den 15 oktober 2020 (§ 238) överlämnat detaljplan 
för kvarteret Seminariet till kommunfullmäktige för antagande. 
Antagandehandlingarna inklusive protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden 
återges i bilaga till ärendet. Samråds- och granskningsyttranden återfinns hos plan-
och byggnadsnämnden. 

Detaljplanens syfte är att säkerställa en stor allmän park och att möjliggöra cirka 110 
lägenheter med lokaler i bottenvåningen. Syftet är också att värna områdets 
kulturmiljövärden genom att skydda befintliga byggnaders värden samt genom att ny 
bebyggelse får en anpassad gestaltning. 

Detaljplanen är framtagen genom så kallat utökat planförfarande eftersom den är av 
stort allmänt intresse. Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 1 december 2020 § 373 
• Tjänsteskrivelse daterad 10 november 2020 
• Bilaga 1 Protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämndens sammanträde 

den 15 oktober 2020 
• Bilaga 2 Planbeskrivning 
• Bilaga 3 Plankarta 
• Bilaga 4 Samrådsredogörelse 
• Bilaga 5 Utlåtande 

Justerandes signatur 
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Yrkanden 

Stefan Hanna (-) yrkar i första hand: 
att Uppsala kommun ska byta mark med ägarna till kvarteret Seminariet mot kommunal 

mark i anslutning till Fyrishov. 

Stefan Hanna (-) yrkar i andra hand avslag till arbetsutskottets förslag. 

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Segersam (KD) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Simon Alm (-) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag 

Bestutsgång 

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

Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) ändringsyrkande mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Reservationer 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Undertecknad har alltid varit emot förtätning på ett generellt plan, och isynnerhet i 

Seminarieparken eftersom det är en unik grönyta färde allt tätare omgivande 

stadsmiljöerna. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
När Uppsala kommun genomför en kraftig tillväxt av bostäder och verksamhetslokaler är 

det av mycket stor betydelse att vi parallellt säkrar tillräckligt med rekreationsytor. Det är 

särskilt viktigt att tillvarata redan befintliga värdefulla rekreationsytor och inte begränsa 

dess ytor. Seminarieparken ska i sin helhet utvecklas till en attraktiv rekreations- och 

kulturpark till glädje för både närboende, skolelever och besökare. Eftersom 

Seminarieparken ligger i anslutning till Fyrishov som besöks av invånare från hela 

kommun kommer den att kunna skänka ett kommunalt rekreations- och kultursyfte som 

gagnar många invånares fysiska och psykiska hälsa. Eftersom kommunen avser att 

exploatera stora delar mark i anslutning till Fyrishov för bostadsbyggande kan 

kommunen med fördel byta mark med dagens ägare till Kvarteret Seminariet. Med tanke 

på närheten mellan dessa markområden borde de planerade byggprojekten kunna 

utföras i princip oförändrat. 

Det borde också vara uppenbart att planförslaget strider mot förvansknings förbudet 
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enligt Plan-och bygglagen 8 kap 13§. Seminariet och miljön runt detsamma bär på en 

historisk berättelse av riksintresse. En viktig berättelse om folkskoleutbildningens 

betydelse för svenskt välståndsbygge. Seminariet i Uppsala det enda svenska exemplet 

som finns kvar ismn ursprungliga utformning. Med fördel kan den befintliga fotbollsplanen 

rustas upp och bli en viktig del av fotbollsklubbarnas träningsytor. 

Särskilda yttranden 

Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande: 
Att bygga i kvarteret Seminariet är en avvägning men också en väg framåt. Genom att 

bygga ett mindre antal hus och i gengäld få en offentlig park kan vi öppna upp en del av 

Luthagen som idag är i privat ägo till allmänheten. 

David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Sverigedemokraterna har sedan länge förespråkat att Seminarieparken ska fredas från 

exploatering. Uppsala behöver värna om sina grönytor isynnerhet när de har en lång 

historia och bidrar till en förbättrad livskvalitet för de som bor i närheten 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Stadsdelarna Luthagen, Librobäck och Svartbäcken genomgår en långtgående 

förtätning, precis som i princip alla andra delar av Uppsala. I ljuset av detta är 

bevarandet och utvecklingen av Seminarieparken inte bara ett riksintresse utan också ett 

starkt lokalt folkhälsointresse som borde tas på stort allvar. 

Centerpartiet anser att planförslaget strider mot förvansknings förbudet enligt Plan- och 

bygglagen 8 kap 13§ som säger "En byggnad eller bebyggelsemiljö som är särskilt 

värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte 

förvanskas." En byggnad eller bebyggelsemiljö kan även vara särskilt värdefull om den 

tydliggör samhällsutvecklingen, vilket folkskoleutbildningen som bedrivits på platsen är 

ett utmärkt exempel på. Av de folkskoleseminarier som byggdes enligt 1914 års 

seminariestadga är seminariet i Uppsala det enda som finns kvar med sin ursprungliga 

yta och plan. 

len stad som gärna lyfter kunskapens och bildningens värden borde denna historiska 

berättelse skyddas, inte byggas bort. 

I Uppsala är det dessutom brist på gräsplaner för fotboll, och därför vill vi att den 

befintliga fotbollsplanen behålls i sin ursprungliga storlek. Det är angeläget att den norra 

delen av seminariet behåller sin ursprungliga gestaltning, vilket inte blir fallet om 

detaljplanen genomförs. 

Centerpartiet uppskattar den höga ambitionsnivån för att anpassa byggnationens 

gestaltningsmässiga uttryck i tegel och trä efter den befintliga miljön och menar att 

denna ambitionsnivå borde utgöra ett exempel på god anpassning vid utveckling av 

befintliga bostadsområden i övriga Uppsala. Seminarieparken är däremot helt fel plats 

för bostadsutveckling och Centerpartiet vill se att kommunen istället köper eller byter 

marken med byggherren och utvecklar kvarteret Seminariet till en stadsdelspark och 

Justerandes signatur 

  

Utd ragsbestyrka nd e 

kr, Frk 

  



Uppsala 
kommun 

Sida 12 (80) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

verkar för bevarandet av kulturmiljön i sin helhet. Centerpartiet har tidigare yrkat avslag 

till förslaget i plan- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Vi kristdemokrater har sagtja till det här förslaget till beslut, eftersom det är angeläget 

att det förfallna naturområde som finnsvid det gamla folkskollärarseminariet behöver bli 

en riktig park. Som det var när anläggningen byggdes och användes som en del av 

undervisningen av folkskollärare. 

Genom förslaget så skänker nu Bonava halva tomten till kommunen som får ansvar för 

att göra en allmän park, som allmänheten har fri tillgång till. Mot detta så bebyggs 

hörnet vid den gamla fotbollsplanen. 

Vi har under processen kämpat för att utformningen av dessa byggnader ska ske i 

samklang/samma arkitektoniska stil som den gamla karaktärsbyggnaden på tomten. 1 

tegel i nationalromantisk stil. Det finns nämligen tre arkitektoniska alternativ vid 

kompletterande bebyggelse i gamla historiska miljöer-antingen att bygga i samma 

historiska arkitektur, eller att bygga på ett sätt som "samspråkar" med den historiska 

arkitekturen (imaterial och/eller färg), eller att totalt bryta av med en annan arkitekturstil 

-ofta med "modern" utformning. Arkitekter tenderar att förespråka det tredje 

alternativet, men vi kristdemokrater anser att man i historiska miljöer bör eftersträva det 

första alternativet. Detta förslag till detaljplan ligger ändå ganska nära det idealet, och 

därför säger vi ja till förslaget. 
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§322 

Riktlinjer för gatukostnader 

KSN-2020-03273 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att revidera Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala 
kommun, enligt bilaga 1, samt 

2. att anta riktlinje för gatukostnader, enligt bilaga 2. 

Sammanfattning 

Vid genomförande av detaljplaner där kommunen inte är huvudsaklig markägare 
tecknas normalt exploateringsavtal mellan fastighetsägarna och kommunen för att 
klargöra förutsättningarna för genomförandet av detaljplanen, men även för att reglera 
kostnaderna för de allmänna platserna och anläggningarna. Ett alternativ till att 
reglera kostnaderna för allmän plats i ett exploateringsavtal är att besluta om 
kostnadsfördelning avseende gatukostnader. Kostnadsfördelning av gatukostnader 
innebär att kommunen kan ta betalt för utbyggnaden av de allmänna platserna i 
detaljplanen av de fastighetsägare som erhåller nytta genom samma detaljplan. 
Uppsala kommun har inga särskilda riktlinjer eller reglemente för gatukostnader. 

För att möjliggöra uttag av gatukostnadsersättning, i syfte att nå full kostnadstäckning 
i all utbyggnad av allmän plats, bedöms att en riktlinje för gatukostnader behövs. 
Riktlinjen är av principiell karaktär och ska därför beslutas av kommunfullmäktige. 

Det föreslås också att ansvaret för ansvaret för gatukostnadsutredningar och frågor 
kopplade härtill flyttas från plan- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen och att 
Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun, revideras i 
enlighet härmed. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 1 december 2020 § 374 
• Tjänsteskrivelse daterad 10 november 2020 
• Bilaga 1, Förslag till revidering av Reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Uppsala kommun 
• Bilaga 2, Riktlinje för gatukostnader 
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Yrkanden 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Jonas Segersam (KD), Stefan Hanna (-) och 
Simon Alm (-) yrkar avslag till förslaget. 

Hanna Victoria Mörck (V) och Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag 

Beslutsgång 

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

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Alrnerfors (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
Av ärendet framgår att: "För att möjliggöra uttag av gatukostnadsersättning, i syfte att 

nå full kostnadstäckning i all utbyggnad av allmän plats, bedöms att en riktlinje för 

gatukostnader behövs." Det framgår däremot inte i vilken utsträckning detta är ett 

problem idag och om det skulle kunna finnas några alternativa lösningar till att lösa de 

eventuella problemen. Gatukostnader kan bli en väldigt ingripande åtgärd för enskilda 

fastighetsägare och det finns exempel från andra kommuner där människor vittnar om 

att höga gatukostnader närmast skulle tvinga dem att sälja eller stycka av sina tomter 

för att ha råd att betala dem. Istället för att förenkla och förtydliga är risken att införande 

av gatukostnader blir krångligt och byråkratiskt. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Det är ingen bra politik att tvinga sedan tidigare bofasta fastighetsägare att delta 

finansiellt i utökad exploatering i närområdet där de inte själva aktivt vill delta. Det är 

även uppenbart att kommunen inte avser mindre summor som är försumbara när man 

erbjuder avbetalningsplaner för ekonomiskt svaga på uppåt 10 år. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Jag anser inte att det är lämpligt att på detta sätt öppna upp för möjligheten för 

kommunen att överföra gatukostnader på enskilda fastighetsägare. Ett liknande ärende 

ska kompletteras med ett konkret förslag på hur det är tänkt att fungera i praktiken och 

där det går att förstå vilka ekonomiska konsekvenser det skulle innebära för enskilda 

fastighetsägare. 

Justerandes signatur 
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Uppsala 
kommun 

Sida 15 (80) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Särskilt yttrande 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Centerpartiet motsätter sig förslaget till riktlinje för gatukostnader. Förslaget innebär att 

när en byggherre exploaterar mark som kräver kommunala investeringar i gator, allmän 

platsmark och annan infrastruktur så ska kommunen kunna tvinga ägarna även till 

omkringliggande befintliga fastigheter att medfinansiera investeringarna. 

I Uppsala har vi en modell som bygger på frivillighet att vara med och medfinansiera 

gator och allmän platsmark Detta har har fungerat bra och gjort det möjligt att både får 

bra gator och allmänna ytor med hög kvalitet. Att som föreslås, införa möjligheten att 

använda det lagliga tvångsmedlet riskerar att förstöra den fungerande modellen och 

sänka kvaliteten på den allmänna platsmarken vid ombyggnation. 

Mot bakgrund av detta hade Centerpartiet om vi haft yrkanderätt i kommunstyrelsen 

yrkat på det som vi yrkade på i kommunstyrelsens arbetsutskott 

att avslå förslaget till riktlinje för gatukostnader. 

Justerandes signatur 
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Uppsala 
kommun 

Sida 16 (80) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§323 

Svar på motion om en upphandling av 
matdistribution till människor med rätt till 
hemtjänst från Stefan Hanna H 

KSN-2020-00483 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Stefan Hanna (-) har i en motion väckt 27 januari 2020 föreslagit att Uppsala kommun 
utreder hur matbeställningar samt matdistribution till hemtjänstberättigade kan bli 
mer effektiva samtidigt som de blir mer miljövänliga. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 december 2020 § 388 
• Tjänsteskrivelse daterad 27 november 2020 
• Bilaga 1, Motion om en upphandling av matdistribution till människor med rätt 

till hemtjänst från Stefan Hanna (-) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag äldrenämnden 19 november 2020 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hanna (-) med fleras yrkande 
om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 

Justerandes signatur 

1 

 

k 

 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 17 (80) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet med 
motiveringen: 
Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för bifall till motionen. 

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

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande: 
I ärendet framgår att det sedan hösten 2019 pågår ett projekt inom hemtjänsten (egen 

regi) för att se över hur tjänsten för inköp av dagligvaror kan effektiviseras genom 

digitalisering och varusändning från en leverantör. Det är bra. Det står attÄldrenämnden 

den 22/10 avsåg att fatta beslut om att upphandla denna tjänst. Nu är det december och 

det framgår inte i ärendet vilket beslut Äldrenämnden fattade. 

Det är bra att kommunen tagit detta initiativ på allvar. Jag anser dock att det är dåligt 

att man inte tagit ett övergripande anslag till frågan då även möjligheten för privata 

utförare att nyttja denna förbättring borde vara självklar. 

Särskilt yttrande 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Centerpartiet förordade bifall till motionen. 

Justerandes signatur 
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Uppsala 
kommun 

Sida 18 (80) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§324 

Svar på motion om reseberättelser från Stefan 
Hanna(-) 

KSN-2020-00492 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
27 januari 2020 

• Att politiker och tjänstemän som på skattebetalarnas bekostnad genomför 
resor på över 36 timmar efter genomförd resa ska presentera en skriftlig 
reseberättelse. 

• Att reseberättelserna ska vara kortfattade och fokusera på att beskriva det som 
den enskilde rapporterande anser var av mest kunskapsvärde, eller 
framtidsnytta, för andra inom Uppsala kommun att ta del av. 

• Att reseberättelser ska anmälas till protokollen kopplade till relevant nämnd-
eller styrelsemöten. 

• Att reseberättelser ska anmälas senast två nä mnd/styrelsemöten efter 
genomförd resa. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 december 2020 § 389 
• Tjänsteskrivelse daterad 9 juni 2020 
• Bilaga 1, Motion om reseberättelser från Stefan Hanna (-) 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-) yrkar bifall till motionen. 

Justerandes signatur 
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Uppsala 
kommun 

Sida 19(80) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hanna (-) med fleras yrkande 
om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 

Reservationer 

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

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Det blir allt mer uppenbart för allt fler att det livslånga lärandet har stor betydelse för den 

enskildes framtidsmöjligheter och för att samhällsutvecklingen ska bli positiv. 

Organisationer som är bra på att sprida kunskaper mellan sina medarbetare och andra 

berörda utvecklas också bättre än verksamheter som är dåliga på liknande 

kunskapsspridning. Det borde vara självklart för kommunen att bifalla motionen och 

säkerställa att politiker och tjänstemän som på skattebetalarnas bekostnad genomför 

resor på över 36 timmar efter genomförd resa ska presentera kortfattade skriftliga 

reseberättelser. Reseberättelser som kortfattat beskriver det rapportören anser vara de 

viktigaste lärdomarna från resan. Idag får vi inte sådana undertecknade av varje 

deltagare på ett längre arrangemang. Jag tycker att det är dåligt att inte motionen 

bifalls. 

Justerandes signatur 
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Uppsala 
kommun 

Sida 20 (80) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§325 

Svar på motion om samarbete kopplat till 
utmärkelserna årets Uppsalabo, årets mest 
kreativa Uppsalabo och årets marknadsförare 
av Uppsala från Stefan Hanna 

KSN-2020-00493 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
27 januari 2020 

• Att kommunen utreder formerna för hur man kan bli en beskyddare av 
utmärkelserna "Årets Uppsalabo", "Årets mest kreativa Uppsalabo" samt 
"Årets marknadsförare av Uppsala". 

• Att beskyddare innebär en exklusiv rätt att ta över utmärkelseprocessen om 
kvaliteten hos administrerande part bedöms som dålig. 

• Att kvaliteten hos administrerande part skriftligt ska utvärderas utifrån en 
bedömningsgrund som är överenskommen med dagens huvudman för ovan 
angivna utmärkelser. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 december 2020 § 390 
• Tjänsteskrivelse daterad 2 november 2020 
• Bilaga 1, Motion om samarbete kopplat till utmärkelserna årets Uppsalabo, 

årets mest kreativa Uppsalabo och årets marknadsförare av Uppsala från 
Stefan Hanna (-) 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. 

Justerandes signatur 
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Uppsala 
kommun 

Sida 21 (80) 

Kom munstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hannas (-) yrkande om bifall till 
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Det finns inga liknande utmärkelser i Uppsala kommun. Syftet är att varje år lyfta fram 

särskilt imponerande insatser av främst Uppsalabor i linje med de bedömningskriterier 

som finns kopplade till varje enskild utmärkelse. De särskilt imponerande insatserna är 

kopplade till vad som gjorts under det senaste året. Det innebär att det ofta nomineras 

fantastiska Uppsalabor och Uppsalavänner till utmärkelserna som inte är allmänt kända 

av Uppsalaboma. Det innebär i sin tur en utmärkt chans att lyfta fram bredden av 

fantastiska människor som bor i Uppsala eller andra som bidrar starkt till en positiv 

Uppsalaimage. Det är människorna i Uppsala som gör kommunen till en mer eller mindre 

intressant kommun. Under sex års ideellt arbete, med år 2020 inräknat, har dessa priser 

delats ut. Det har varit mycket uppskattat av dem som fått utmärkelserna. 

Nomineringarna och finalistema har varje år visat på bredden av fantastiska 

personligheter som lever och verkar i vår hemmamiljö. Uppsalaboma får nominera och 

rösta på några av de nominerade som bäst upp6iller kriterierna. En jury avgör slutligt 

vilken finalist som bäst matchar kriterierna. 

Det är anmärkningsvärt att en majoritet inom kommunstyrelsen yrkar på avslag på att 

utreda möjligheten att bli en beskyddare av utmärkelserna "Årets Uppsalabo", "Årets 

mest kreativa Uppsalabo" samt "Årets marknadsförare av Uppsala". Med beskyddare 

menas att kommunen skulle få en exklusiv rätt att ta över utmärkelseprocessen om 

kvaliteten hos en administrerande part av dessa utmärkelser bedöms som dålig. Svaret 

på motionen kan i sig definieras som att en utredning gjorts med undantaget att 

kommunen inte kontaktat U! Club som i nuläget är huvudman för utmärkelserna. Tanken 

från den ideella verksamhet som idag sköter utmärkelserna, U! Club Uppsala, med att 

erbjuda kommunen denna möjlighet är att priserna nu är inarbetade och den nuvarande 

huvudmannen U! Club avser att lämna över huvudmannaskapet till en ny huvudman. U! 

Club har hela tiden ansett att det ska vara en fristående verksamhet som ska vara 

huvudman och inte vara direkt kopplad till kommunen. Syftet med det är att 

utmärkelserna inte ska bli politiserade. Eftersom det ändå handlar om utmärkelser som 

är starkt förknippade med Uppsala gjordes bedömningen att kommunen skulle 

uppskatta att vara en kvalitetsgarant för dessa tre inarbetade och Uppsalainriktade 

utmärkelserna. Det är beklagligt att en majoritet av kommunstyrelsen inte delar den 

synen. Det är inte förvånande eftersom det positiva profileringsarbetet av Uppsala hittills 

måste betecknas som ett misslyckande. 

Justerandes signatur 
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Uppsala 
kommun 

Sida 22 (80) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§326 

Svar på motion om språkkunskaper inom 
kommunal omsorgs- och vårdverksamhet från 
Stefan Hanna 

KSN-2020-00498 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionens tre första att-satser med föredragningen i ärendet, 
samt 

2. att avslå motionens fjärde att-sats. 

Sammanfattning 

Stefan Hanna (-) har i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 
januari 2020 yrkat att 

• kommunen ska kräva en rimlig baskunskap i svenska för att få arbete inom 
omsorgs- och vårdyrken 

• kommunen, eller privat leverantör, mätbart och regelbundet ska säkerställa 
att befintlig personal med bristfälliga kunskaper i svenska ska förbättra sina 
relevanta språkkunskaper 

• kommunen, eller privat leverantör, för befintlig personal ska säkerställa 
kvalitativa metoder för att nödvändig språkträning kan genomföras parallellt 
med arbetsinsatser 

• personer som varit anställda i två år och fortfarande inte klarar kunskapsnivåer 
i svenska motsvarande de krav som förväntas i grundskolans årskurs 3 inte ska 
få jobba kvar. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 december 2020 § 391 
• Tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2020 
• Bilaga 1, motion om språkkunskaper inom kommunal omsorgs- och 

vårdverksamhet från Stefan Hanna (-) 

Justerandes signatur 
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Uppsala 
kommun 

Sida 23 (80) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hannas (-) med fleras yrkande 
om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag. 

Reservationer 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Motionen är bra eftersom den belyser ett förekommande problem med språkbrister hos 

personalen. Frågan borde tas på stort allvar och de som rekryterat personal som saknar 

grundläggande kompetens för sitt yrkesutövande borde bli föremål för disciplinära 

åtgärder. Anställer man, mot sunt förnuft, personal som inte kan kommunicera på ett 

gott sätt försvagar man verksamheten på ett allvarligt sätt, något som exempelvis lett till 

fler i förtid döda på äldreboenden enligt den självkritik som börjat komma fram på 

nationellt håll kopplat till "försummelsen av äldrevården som pågått i decennier". 

Språkbrister, oförmåga att följa viktiga rutiner med mera var sådana viktiga brister som 

måste ses över. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Det har tagit orimligt lång tid för kommunen att erkänna att det funnits och finns stora 

språkproblem inom kommunens omsorgs- och vårdverksamheter. Språkproblem som 

stark påverkar kvaliteten i det arbete som ska utföras. Det är positivt att dessa allvarliga 

problem äntligen börjar tas på största allvar. Även om språkundervisning och 

språkmentorer lyfts fram fårjag regelbunden information om att förbättringen går för 

sakta. Det drabbar kvaliteten i arbetet mellan kollegor och det drabbar de människor 

som ska får hjälp och vård på ett oacceptabelt sätt. Jag anser att det är viktigt att 

kommunen är mycket tydlig med vilka minimikrav på språkkunskaper som ställs för att 

kunna få en anställning. Om kommunen på grund av brist på personal godtar 

"undantag" måste det vara kopplat till tydliga krav på mätbara förbättringar. Om 

kvaliteten i en omsorgs- och vårdsituation är allvarligt hotad på grund av bristande 

språkkunskaper måste det tveklöst kunna anses som grund för att säga upp en 

medarbetare. Det handlar om människors hälsa och liv. 

Justerandes signatur 
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Uppsala 
kommun 

Sida 24(80) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§327 

Verksamhetsplan 2021-2023 för 
kommunstyrelsen 

KSN-2020-03211 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna verksamhetsplan och budget 2021-2023 för kommunstyrelsen 
enligt ärendets bilaga, samt 

2. att underteckna åtagandet att genomföra en Voluntary Local Review (VLR) 
enligt regeringskansliets tidplan under 2021. 

Deltar ej 

Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V) och Simon Alm deltar inte i beslut i 
ärendet. 

Sammanfattning 

lförslaget till verksamhetsplan har kommunfullmäktiges nio inriktningsrnål och de 14 
uppdrag som fullmäktige gett till kommunstyrelsen konkretiserats i form av åtgärder. 
Inom 16 områden har uppdragen kompletterats med nämndmål för att fånga 
utvecklingsområden som ligger inom kommunstyrelsens grunduppdrag. 
Kommunfullmäktige har tilldelat kommunstyrelsen ett kommunbidrag på 599 miljoner 
kronor för 2021 där en effektivisering om 13 miljoner kronor är medräknat. 

Uppsala kommun föreslås att göra en lokal uppföljningsrapport (VLR) av arbetet med 
Agenda 2030 i anslutning till årsredovisningen 2020. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 december 2020 § 392 
• Tjänsteskrivelse daterad 7 december 2020 
• Bilaga Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2021-2023 

Justerandes signatur 
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Uppsala 
kommun 

Sida 25 (80) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Beslutsgång 

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

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet med motiveringen: 
Jag anser att verksamhetsplanen som inkluderar kraftiga satsningar på att exploatera 

södra Uppsala stad, och en satsning på spårväg, är en dålig utvecklingsplan för Uppsala 

kommun. Eftersom jag också reserverat mig mot den nyligen antagna Mål och budget 

ställerjag mig inte bakom förslaget till Verksamhetsplan 2021-2023. 

Särskilda yttranden 

Fredrik Ahlstedt (M) och Therez Almerfors (M) lämnar ett särskilt yttrande: 
Moderaterna lade fram ett eget alternativ till den Mål och Budget för 2021-2023 som den 

styrande minoriteten presenterade. I vårt budgetförslag ville vi kraftigt sänka 

kommunbidraget till kommunstyrelsen och kommunledningskontoret 2021 och istället 

utveckla satsningar på trygghet. 

Otryggheten har inte tagit paus under pandemin. Oavsett ålder, kön, var man bor eller 

hur länge man har bott här vill vi att Uppsala ska vara en trygg plats för alla. Det är 

tydligt att Uppsala behöver en omstart. Krafttag ska tas mot kriminaliteten och de gäng 

som idag har hela stadsdelar i ett järngrepp. Samtidigt som gängkriminaliteten 

prioriteras får inte vardagsbrotten prioriteras bort- det ska råda nolltolerans mot alla 

brott. I vårt förslag till Mål och Budget föreslog vi fler trygghetskameror och 

ordningsvakter både för att öka tryggheten, men också för att bidra till fler uppklarade 

brott. Vi föreslog också inrättandet av en trygghetscentral för Uppsalabor att vända sig 

till om de upplever något i offentlig miljö som otryggt. De allra flesta i Uppsala är 

laglydiga människor som gör rätt för sig. Vi tänker aldrig tillåta att några få kriminella får 

inskränka friheten för alla andra uppsalabor. Det är politikens viktigaste uppgift att se till 

att alla Uppsalabor kan röra sig fritt i det offentliga rummet utan rädsla för överfall, rån 

eller skjutningar. 

Uppsala kommun varken kan eller ska göra för många saker samtidigt. Kommunens 

kärnverksamhet och hantering av pandemin och dess efterdyningar ska prioriteras. Alla 

Uppsalabor ska vara säkra på att samhället finns där när de behöver det som mest. 

Klarar kommunen inte avsina kärnuppgifter spelar det ingen roll för invånarna hur bra 

all annan verksamhet är. Uppsala kommuns verksamheter ska säkerställa att 

Uppsalabo rna får valuta för sina skattepengar. 

Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande: 
Vänsterpartiet hade en egen mål och budget och skulle därmed ha haft en annorlunda 

Justerandes signatur 
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Uppsala 
kommun 

Sida 26 (80) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

verksamhetsplan med fokus på ett jämlikt Uppsala för alla, än de styrande S, L, MP 

partierna. Vi avstår därför från att rösta i det här ärendet. Vi har dock fått igenom ett 

antal viktiga frågor som återspeglas i mål och budget i både vår och de styrande 

partiernas förslag. Det är ett nytt ekonomiskt ramverk som stärker välfärden väsentligt, 

särskilda resurstillskott till socialnämnden och omsorgsnämnden, möjlighet att läsa 

yrkessvenska på betald arbetstid inom äldreomsorg och omsorgen, stöd till kulturlivet 

(som nu utökas ytterligare), mer resurser till den drabbade besöksnäringen, 

miljonsatsning på trygghet, fritid och skola i Gränby och att vi stoppade privatiseringen 

av personlig assistans. Dessa satsningar är vi glada för. 

David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
a lämnade in ett eget budgetförslag, varpå vi inte kan ställa oss 

verksamhetsplan 2021-2023 för kommunstyrelsen. 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Eftersom Centerpartiet hade ett alternativt förslag till mål och budget 2021 med 

ekonomisk plan för 2022-2023 tog vi inte ställning till förslaget till verksamhetsplan. 

Centerpartiet företrädde en budget som innehöll reformer för att stärka kommunens 

företagsklimat, främja företagande och få människor i egen försörjning. Med vår budget 

hade Uppsala kommun fått en välbehövlig omstart i sviterna efter pandemin. Den hade 

även inneburit en omstart i form av att ett nytt paradigm etablerats på stads- och 

landsbyggnadsområdet, med utveckling för hela kommunen och ett stopp för 

förtätningen av stadens gröna områden. Vår budget hade även inneburit en annan 

verksamhetsplan för kommunstyrelsen. 

Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Verksamhetsplanen 2021-2023 för kommunstyrelsen bygger på styrets budget för 

kommunen, och eftersom vi kristdemokrater hade en egen budget, med skattesänkning 

på 30 öre, och helt andra inriktningsmål för kommunens verksamhet så skulle naturligtvis 

även verksamhetsplanen ha sett helt annorlunda ut om vi suttit i majoritet. 

Vi önskar banta kommunens administration. Det som är prioriterat är 

kärnverksamheterna - skolor, äldre boenden, infrastruktur etcetera. Samtidigt behöver vi 

arbeta för en bättre servicekultur, både internt och extern. Det ser vi som det viktigaste 

målet när det gäller kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. 

Simon Alm (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Undertecknad avstår från att delta i beslutet då det är att betrakta som ett följdbeslut på 

den budget som vann bifall från fullmäktige. Undertecknad förordade inte den budget 

som vann bifall. 
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§328 

Uppföljning av internkontrollplan 2020 och 
internkontrollplan 2021 

KSN-2020-03210 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2020 enligt ärendets bilaga 1, 

2. att godkänna internkontrollplan 2021 enligt ärendets bilaga 2, samt 
3. att uppdra till konnmunledningskontoret att göra en riskanalys samt 

internkontrollplan för verksamheten inom gemensam service och 
återrapportera till kommunstyrelsens utskott för gemensam service vid ett av 
utskottets första sammanträden under 2021. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens internkontrollplan syftar till att skapa en ändamålsenlig och 
effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering samt att följa tillämpliga lagar 
och förordningar. Granskningen av 2020 års internkontrollplan är genomförd med 
någon anmärkning avseende 13 av 30 kontrollmoment, vilka redovisas med förslag på 
åtgärder. 

2021 års internkontrollplan omfattar bland annat kontroll av processer och rutiner 
avseende kompetensförsörjning, informationssäkerhet, krisberedskap, återsökning av 
statsbidrag, diarieföring, informationshantering, avtalstrohet, exploatering samt 
förebyggande av oegentligheter. Verksamheten inom staben för gemensam service är 
av mer operativ karaktär än kommunstyrelsens övriga verksamhet och följs upp 
genom en separat internkontrollplan. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 december 2020 § 393 
• Tjänsteskrivelse daterad 30 november 2020 
• Bilaga 1 Uppföljning av internkontrollplan 2020 
• Bilaga 2 Intern kontrollplan 2021 
• Bilaga 3 Riskanalys internkontrollplan 2021 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 
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§329 

Planeringsdirektiv 2021 

KSN-2020-03215 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att fastställa planeringsdirektiv för Mål och budget 2022 med plan för 2023-
2024 samt tidptan för arbetet enligt ärendets bilaga. 

Sammanfattning 

I december 2014 beslutade kommunstyrelsen om planeringsdirektiv för en ny mål- och 
budgetprocess. Mål- och budgetprocessen har sedan dess för varje år reviderats för att 
öka kvaliteten i de ekonomiska underlagen, skapa mer delaktighet från nämnder och 
bolagsstyrelser samt öka genomstagskraften för den politiska viljan. 
Planeringsdirektivet 2021 beskriver fokus och förutsättningar för arbetet med Mål och 
budget 2022-2024. 

Kommunfullmäktige beslutade den 2-3 november 2020 om Mål och budget 2021 med 
plan för 2022-2023.1 och med det fastställdes kommunens inriktningsmål och 
indikatorer. Nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhets- och affärsplaner 
beslutas i respektive nämnd och bolagsstyrelse senast 31 december 2020. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 december 2020 § 394 
• Tjänsteskrivelse 
• Bilaga Tidplan Mål och budgetprocess 

Yrkanden 

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KS) yrkar, med instämmande från Stefan 
Hanna (-) och Simon Alm (-): 
(1) att i planeringen för Mål och budget 2022 pröva en skattesänkning om 30 öre för 2022 

alternativt i planen för 2023-2024. 
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Fredrik Ahlstedt (M) och Therez Almerfors (M) yrkar: 
(2) att ytterligare öka tydligheten i styrningen gentemot förvaltningar och bolag 

avseende mål och uppdrag där målsättningen är minska antalet uppdrag och mål. 

Simon Alm (-) yrkar: 
att nettoinvandringen till Uppsala minskar eller upphör. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Fredrik Ahlstedt (M) med fleras första yrkande (1) mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedt (M) med fleras andra yrkande (2) mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Simon Alm (-) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Fredrik Ahlstedt (M) med fleras första yrkande (1) med motiveringen: 
Vi vill på sikt se att Uppsala har en skattesats i linje med snittet i Stockholms län, vilket är 

18,42 procent. Detta kan jämföras med Uppsalas betydligt högre kommunalskatt om 

21,14 procent. Det finns ingen anledning till att Uppsalas verksamheter eller investeringar 

ska kosta mer för invånarna än i andra jämförbara kommuner. Därför vill vi, i planeringen 

för Mål och budget 2022, pröva en skattesänkning om 30 öre för att återställa den 

skattehöjning om 30 öre som Socialdemokraterna genomförde 2016. När människor får 

behålla mer i plånboken varje månad ökar incitamenten till jobb, vilket ismn tur 

stimulerar företag och ger mer pengar till Uppsalas gemensamma välfärd. Det kommer 

att vara nödvändigt i efterdyningama av pandemin. 

Fredrik Ahlstedt (M) och Therez Almerfors (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Fredrik Ahlstedt (M) med fleras andra yrkande (2) med motiveringen: 
Kommunen ska fokusera på sina kärnuppgifter. Uppsala kommun varken kan eller ska 

göra för många saker samtidigt. Ett färre antal uppdrag innebär en fokusering på 

kommunens verksamhet och en ökad tydlighet i styrningen gentemot förvaltningar och 

bolag under planperioden. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden med 
motiveringen: 
Skattesatsen behöver sänkas för att ge hushållen en starkare ekonomi och kommunen 
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har dessutom möjlighet att klara av en sådan åtgärd dels genom att den har överskott 

och dels genom att det finns mycket stora effektiviseringsmöjligheter 

avgränsningsmöjligheter. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget med motiveringen: 
Uppsala Kommun har för många kommunövergripande program, övergripande mål och 

så kallade åtgärder. Det är inte förvånande att analysen av kommunstyrelsens styrning 

genom program och handlingsplaner visar att styrningen upplevs som otydlig med olika 

karaktär av mål i olika typer av styrdokument. Inte minst anmärkningsvärt att styrningen 

tvingar på verksamheterna åtgärder som efter ett par år inte längre är relevanta. 

Åtgärderna begränsar nämnder och bolagsstyrelser till åtgärder som inte anses som de 

bästa av de ansvariga för att uppnå önskade resultat. I de program och handlingsplaner 

som nu ska styra verksamheterna finns cirka 230 mål och över 800 åtgärder. Mängden 

mål och detaljstyrda åtgärder driver administrativa kostnader, begränsar 

handlingsutrymmet och försämrar ansvariga verksamheters möjligheter att själva 

besluta om vilka prioriteringar som är viktigast för att uppnå önskade förbättringar. Det 

nuvarande sättet att arbeta på är ett tydligt uttryck för en centralisering som är 

destruktiv för att bland annat entydigt kunna utkräva ansvar av nämnder och styrelser 

för hur de lyckas med den löpande förvaltningen och med att genomföra nödvändiga 

förbättringar. 

Eftersom jag inte står bakom den antagna Mål och budget2021-23 anserjag också att 

stora delar av föreslagna planeringsdirektiv inte leder Uppsala kommunen mot en 

önskad utveckling. 

Särskilt yttrande 

David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Sverigedemokraterna lämnade in ett eget budgetförslag, varpå vi inte kan ställa oss 

bakom förslaget till planeringsdirektiv 2021. 
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§330 

Bostads- och tokalförsödningsplaner 2021-
2025 med utblick till 2030 

KSN-2020-02731 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2021-2025 med 
utblick till 2030 i enlighet med ärendet bilaga 1, 

2. att godkänna lokalförsörjningsplan för idrott och fritid 2021-2025 med utblick 
till 2030 i enlighet med ärendet bilaga 2, 

3. att godkänna lokalförsörjningsplan för kultur och fritid 2021-2025 med utblick 
till 2030 i enlighet med ärendet bilaga 3, 

4. att godkänna lokalförsörjningsplan för friluftsliv 2021-2025 med utblick till 
2030 i enlighet med ärendet bilaga 4, 

5. att godkänna lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt 
bistånd och vuxenutbildning 2021-2025 med utblick till 2030 i enlighet med 
ärendet bilaga 5, 

6. att godkänna bostadsförsörjningsplan för mottagandet av nyanlända 2021-
2023 i enlighet med ärendet bilaga 6, 

7. att godkänna bostads- och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål 2021-
2025 med utblick till 2030 i enlighet med ärendet bilaga 7, 

8. att godkänna bostads-och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg av äldre 
2021-2025 med utblick till 2030 i enlighet med ärendet bilaga 8, 

9. att godkänna bostads- och lokalförsörjningsplan för personer med 
funktionsnedsättning 2021-2025 med utblick till 2030 i enlighet med ärendet 
bilaga 9, 

10. att godkänna lokalförsörjningsplan för gemensam service 2021-2025 med 
utblick till 2030 i enlighet med ärendet bilaga 10, 

11.att fastställa och godkänna lokalförsörjningsplan för drift- och 
verksamhetslokaler 2021-2025 med utblick till 2030 i enlighet med ärendets 
bilaga 11, samt 

12. att uppdra till kommunledningskontoret att ansvara för att planerna fullföljs 
inom de ramar som fastställs av kommunfullmäktige i Mål och budget. 

13.att uppdra till kommunledningskontoret att med lokalförsörjningsplanerna 
som utgångspunkt verka för samnyttjande av lokaler, så väl inom som mellan 
förvaltningarna 
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14. att uppdra till kommunledningskontoret att tillsammans med Uppsalahem ta 
fram ett ramavtal där LSS-boenden har en framträdande roll 

15. att uppdra till kommunledningskontoret att tillsammans med Skolfastigheter 
göra en översyn av hyressättningsmodellen och ramavtalet mellan 
kommunstyrelsen och Skolfastigheter 

Sammanfattning 

Bostads- och lokalförsörjningsplanerna kommer ur kommunens sammanhållna 
planering för att tillhandahålla lokaler för verksamheter i kommunal regi. Den 
strategiska planeringen för att tillgodose kommunala verksamheter med lokaler och 
anläggningar är en ständigt pågående utredning där planerna revideras löpande 
utifrån genomförande och förnyade förutsättningar. 

Föreliggande planer redovisar pågående lokalförsörjningsåtgärder, förslag till nya 
åtgärder samt förändringar i lokalbeståndets kapacitet.1 planerna redovisas även 
uppdrag som ska utredas vidare i fortsatt planering samt en utblick för att skapa 
beredskap att hantera kommande utbyggnader. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 december 2020 § 395 
• Tjänsteskrivelse daterat 25 november2020. 
• Bilaga 1, Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2021-2025 med utblick 

till 2030 samtprotokollsutdrag från utbildningsnämnden 
• Bilaga 2, Lokalförsörjningsplan för idrott och fritid 2021-2025 med utblick till 

2030 samt protokollsutdrag från idrott och fritidsnämnden 
• Bilaga 3, Lokalförsörjningsplan för kultur och fritid 2021-2025 med utblick till 

2030 samt protokollsutdrag från kultur och fritidsnämnden 
• Bilaga 4, Lokalförsörjningsplan för friluftsliv 2021-2025 med utblick till 2030 

samt protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 
• Bilaga 5, Lokalförsörjningsplan för arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd 

och vuxenutbildning 2021-2025 med utblick till 2030 samt protokollsutdrag 
från arbetsmarknadsnämnden 

• Bilaga 6, Bostadsförsörjningsplan för mottagandet av nyanlända 2021-2023 
samt protokollsutdrag från arbetsmarknadsnämnden 

• Bilaga 7, Bostads- och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål 2021-2025 
med utblick till 2030 samt protokollsutdrag från socialnämnden 

• Bilaga 8, Bostads- och lokalförsörjningsplan för vård och omsorg av äldre 2021-
2025 med utblick till 2030 samt protokollsutdrag från äldrenämnden 

• Bilaga 9, Bostads- och lokalförsörjningsplan för personer med 
funktionsnedsättning 2021-2025 med utblick till 2030 samt protokollsutdrag 
från omsorgsnämnden 
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• Bilaga 10, Lokalförsörjningsplan för gemensam service 2021-2025 med utblick 
till 2030 samt protokollsutdrag från arbetsutskottet för gemensam service 

• Bilaga 11, Lokalförsörjningsplan för drift- och verksam hetslokaler 2021-2025 
med utblick till 2030 samt protokollsutdrag från gatu- och 
samhällsmiljönämnden samt idrott och fritidsnämnden 

Yrkanden 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar: 
(1)att bostads- och lokalförsörjningsplanen revideras för att rymma en långsiktig 

planering för förskolegårdar som utgår från Boverkets byggregler på 40 kvm friyta per 

barn och där avsteg ned till ett minimikrav på 20 kvm per barn, kan göras vid tätare 

områden som redan är byggda. Huvudregeln om 40 kvm friyta per barn ska användas 

när kommunen planerar för helt nya bostadsområden, oavsett om det finns en målbild 

om tät stad. 

(2)att bostads- och lokalförsörjningsplanen revideras för att ta hänsyn till behovet av 

boendelösningar för ensamkommande ungdomar. 

(3)att bostads- och lokalförsörjningsplanen revideras för att ange att LOV-driften snarast 

ska fasas ut ur äldreomsorgens verksamhet. 

(4) att bostads- och lokalförsörjningsplanen revideras för att rymma en långsiktig 

planering över när och var särskilda boenden och andra boendeformer för äldre behöver 

etableras. 

(5)att bostads- och lokalförsörjningsplanen revideras för att rymma en långsiktig 

planering för underhåll och renoveringar av befintliga boenden i egen regi. 

Simon Alm (-) yrkar: 
att bifalla Sverigedemokraternas två tilläggsyrkanden från utbildningsnämndens 

beredning av ärendet den 18 november: 

1)att inom ramen för lokalförsörjningsplanen framarbeta rutiner gentemot etablerade 

aktörer som bedriver pedagogisk omsorg, i såväl kommunal som fristående regi, för att 

dessa vid perioder av ökat behov av förskoleplatser ska kunna öppna upp fler platser 

genom att nya familjedaghem eller flerfamiljssystem startas. 

2)att inom ramen för lokalförsörjningsplanen se över möjligheterna för högre 

överkapacitet vid planering av nya lokaler för förskolor för att långsiktigt avhjälpa bristen 

på förskoleplatser i centrala Uppsala. 

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att öka andelen inhyrning i befintliga lokaler samt att i större utsträckning pröva om- och 

tillbyggnation för att hålla nere kostnaderna i skolinvesteringar, 

att att-sats 14 utgår och ersätts med texten: "uppdra till kommunledningskontoret att 

söka externa förhyrningar för LSS-boenden för att öka utbudet" 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer först Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Hanna Victoria Mörck (V) yrkanden mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Simon Alms (-) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande med motiveringen: 
Planerade skolor måste färdigställas i tid. Uppsalas elever förtjänar bättre än att gå i 

skola i moduler på grund av att det tar för lång tid att bygga och planera nya skolor från 

kommunens sida. En bättre planering skulle också gynna kommunens ekonomi 

väsentligt. 

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har under åren haft en mängd 

konkreta förslag för skolor och förskolor, Gamla Uppsala, Brantingsskolan, 

Hovstallängen/Kölen, Rosendal etc. Vi hade önskat ett starkare fokus på inhyrning i 

befintliga lokaler och prövande av om- och tillbyggnation för att hålla nere kostnaderna i 

skolinvesteringar. 

Kön till LSS-boenden i Uppsala kommun är fortsatt lång. Utbudet av LSS-boenden måste 

öka, varför vi också föreslår att kommunen bör söka externa förhymingar för LSS-

boenden. 

Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Barns behov av utrymme för lek och utveckling måste prioriteras när vi bygger staden. Vi 

ska sätta barnen i första rummet. Därför bör bostads- och lokalförsörjningsplanen 

revideras för att rymma en långsiktig planering för förskolegårdar som utgår från 

Boverkets byggregler och kommunens egna riktlinjers huvudregel på 40 kvm friyta per 

barn när vi bygger nya stadsdelar. Så är det inte idag. 

Behovet av långsiktiga boendelösningar för ensamkommande ungdomar måste också 

finnas med när kommunen planerar för de kommande åren. Att låta denna grupp leva i 

utsatthet och osäkerhet är inte förenligt med ett humant Uppsala för alla. Vi vet att det är 

en grupp som finns och som har behov, och därför bör det behovet ingå i vår planering. 

Vi reserverar oss också mot beslutet att anta en bostads-och lokalförsörjningsplan som 

helt saknar en plan för hur äldres behov av boende ska säkerställas. Planen beskriver hur 
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vi kommande år spås ha en överkapacitet i särskilda boenden. Denna överkapacitet har 

skapats på grund av att kommunen själv inte velat ta ansvar för när och var boenden ska 

etableras och istället överlåtit detta till privata aktiebolag som nyttjar etableringsfriheten 

inom LOV-lagstiftningen. Detta innebär att kommunala skattemedel idag inte bara går 

till att finansiera aktieutdelningar i privata företag, de går dessutom till att betala för 

outnyttjad kapacitet; istället för att gå till att anställa fler välfärdsarbetare och erbjuda 

bättre arbetsvillkor. 

Det socialdemokratiska minoritetsstyret verkar inte ha lärt sig något av denna dyra läxa 

utan lutar sig nu mot högerpartierna och SD för att koka än mer soppa på samma recept. 

Inom ett decennium kommer vi ha kapacitetsbrist. Och enligt planen som nu antas ska 

nästan hela den framtida boendeförsörjningen tryggas av privata aktiebolag enligt LOV. 

Detta trots att det är kostnadsdrivande, trots att LOV-driften redan visat hur den är helt 

oförmögen att bygga det som behövs på de platser där det behövs. Detta trots att vi inte 

vet om vi kommer få enorm överkapacitet eller om vi helt kommer sakna tillskott på nya 

boenden. Även den som trots tydliga bevis på brister fortfarande tror att det en god ide 

att låta privata aktiebolag tjäna pengar på skattemedel avsedda för äldreomsorg borde 

se att just LOV-driften är direkt destruktiv för kommunens möjlighet att säkerställa att 

framtidens äldre ska kunna få den vård-och omsorg de har rätt till. 

Socialdemokraterna lovade i valrörelsen att man ska göra upp med vinstjakten i 

välfärden. Att man nu går i rakt motsatt riktning och vill öka den värsta av alla 

privatiseringsformer, LOV, det är ett stort svek mot välfärden och framtida generationer 

av seniorer. 

När kommunen planerar för kommande behov måste vi också ta i beaktande behovet av 

underhåll och renovering befintliga bostadsbeståndet i egen regi. 

Framtidsplanering är avgörande för att vi ska kunna förvalta vårt bostadsbestånd och 

garantera att framtidens befolkning har trygga bostäder och undvika att nödvändig 

renovering och underhåll blir onödigt dyrt eller att kostnaderna kommer som en 

överraskning. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Sverigedemokraterna framför i utbildningsnämnden värdefulla synpunkter och förslag 

på hur man kan avhjälpa framtida kriser med förskoleplatser, vilka borde bifallas. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet med motiveringen: 
Jag anser att Bostads- och lokalförsörjningsplaner 2021-2025 med utblick till 2030 

prognosticerar en för hög befolkningstillväxt. Planen inkluderar bland annat en kraftig 

satsning på att exploatera södra Uppsala stad vilket jag anser vara dåligt om ambitionen 

är att utveckla en långsiktigt attraktiv kommun att bo och verka i. Jag anser också att 

planen inte inkluderar behov av att säkerställa varianter av "social housing" för att till 

betydligt rimligare kostnader än nu säkerställa boenden för socioekonomiskt svaga 

invånargrupper. Grupper i vårt samhälle med stort behov av prisvärda bostäder. 

Därutöver anserjag att planen inte fångar upp behovet av att säkerställa nya varianter 
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av äldreboenden som bidrar till att människor som inte kvalificerar sig för plats på 

särskilt boende ändå har möjlighet att flytta till en tryggare boendeform än ett "vanligt" 

boende. 

Särskilt yttrande 

David Perez (SD) lämnar ett särskift yttrande: 
Sverigedemokraterna inkommer med samma yttrande som gjordes i 

Utbildningsnämnden. Uppsala har år efter år brist på förskoleplatser. Detta har avhjälpts 

med tillfälliga lösningar så som moduler och vårförskolor. Dessa lösningar är inte 

optimala. Små barn är i behov av kontinuitet och trygghet, varför kommunen bör se över 

andra alternativ för att avhjälpa den återkommande bristen på platser. Vid brist på 

bamomsorgsplatser bör kommunen därför vända sig till etablerade aktörer som bedriver 

pedagogisk omsorg för att stötta dessa i att starta upp fler familjedaghem för att delvis 

kunna möta den efterfrågan på barnomsorgsplatser som efterfrågas. Två av skälen till 

att brist på förskoleplatser uppstår är på grund av brist på mark att bygga förskolor på, 

främst i centrala Uppsala, samt liten flexibilitet i att kunna göra om befintliga lokaler! 

kommunen till förskolelokaler. Vad gäller pedagogisk omsorg finns det inte 

sammalokalproblematik. Det handlar snarare om att få verksamheten på plats och att 

hem öppnas upp för det. Om en sådan rutin arbetas Sida 16(33) Utbildningsnämnden 

Datum: Protokollsutdrag 2020-11-18 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande fram för 

att snabbare kunna få fram platser kan bristen på barnomsorgsplatser avhjälpas. 

Därutöver bör kommunen se över möjligheterna till att ha större överkapacitet vid 

planering av nya förskolor. Sverigedemokraterna lade dessa två konkreta förslag som 

skulle kunna minska trycket på förskoleplatser. Dessa förslag fick glädjande nog stöd av 

UppsalaAlliansen (UA) men Mittenstyret och Vänsterpartiet valde att i icke-konstruktiv 

anda avslå dem. Det är tråkigt att styret inte tar tillvara på de förslag som faktiskt skulle 

kunna innebära en förbättrad situation för Uppsalas barn och familjer. I slutändan är det 

de som blir lidande. 
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§331 

Remiss av förslag till program och 
handlingsplan för bostadsförsörjningen 2021-
2024 

KSN-2020-00513 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att remittera förslag till program för bostadsförsörjningen 2021-2024, bilaga 

1, med tillhörande handlingsplan för program för bostadsförsörjningen, bilaga 

2, under perioden 23 december 2020 till den 17 februari 2021. 

Sammanfattning 

Ett uppdrag i kommunens mål- och budget är att arbeta fram ett nytt program för 
bostadsförsörjningen. Kommuner ska också enligt lagen (2000:1383) om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar anta riktlinjer för bostadsförsörjningen 
under varje mandatperiod. Kommunens nuvarande riktlinjer för bostadsförsörjning 
gäller för åren 2016-2019. Kommunstyrelsen antog därefter Handlingsplan Bostad för 
alla i februari 2019. Uppsala kommuns Program för bostadsförsörjningen med 
tillhörande handlingsplan utgör kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen. 

Enligt ovan nämnda lag ska Länsstyrelsen i Uppsala län, Region Uppsala samt berörda 
kommuner ges tillfälle att yttra sig över kommunens arbete med bostadsförsörjningen. 
Kommunen avser därför skicka förslag till program och handlingsplan på remiss. 

Programmet beslutas efter remissförfarandet av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 december 2020 § 396 
• Tjänsteskrivelse daterad 24 november 2020 
• Bilaga 1, Program för bostadsförsörjningen 2021-2024, remissversion. 
• Bilaga 2, Handlingsplan för program för bostadsförsörjningen, remissversion. 
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Yrkanden 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar: 
(1)att delmål 1.2 ändras till "att minst 50 procent av bostäderna i Uppsala kommun ska 

vara hyresrätter", 

(2)att delmål 1.4 "Tillkommande bostäder kompletterar de upplåtelseformer som saknas 

i ett delområde" ska kompletteras med skrivelsen "Ambition är underordnad det 

övergripande målet om lägsta andel hyresrätter eller hyresrätter med relativt lägre 

hyra. 

Simon Alm (-) yrkar avslag till Hanna Victoria Mörcks (V) yrkanden. 

Simon Alm (-) yrkar: 
(I) att målsättningen för andel hyresrätter fastslås till ett intervall om 10-30 procent, 

(2) att kommunen ifall av markförsäljning eftersträvar likvärdig ersättning för 

markförsäljningar till projekt som utvecklar hyres- och bostadsrätter där awikelse endast 

sker om utfall är utanför målintervallet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Simon Alm (-) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Hanna Victoria Mörcks (V) yrkanden mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Reservationer 

Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Kommunen har ett ansvar att bygga bostäder som alla har råd med. För att möta 

kommande behov och motverka ojämlikheten i Uppsala kommun ska vi planera för en 

större andel hyresrätter och att vi ska ha som mål att bygga en större andel med särskilt 

låga hyror. 

Enligt forskningsprojektet Decode, ett Vinnovafinansierat projekt där Uppsala kommun 

ingår, så finns ca 9000 hushåll i Uppsala som har svårt att efterfråga en bostad på den 

bostadsmarknad som finns idag och till de priser som gäller där. Det är ungefär en 

tiondel av Uppsalas befolkning. Vi behöver planera och bygga för alla Uppsalabor, så 

även fördom. Därför behöver vi höja ambitonema. 
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Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Kommunen behöver sluta missgynna äganderätten genom att ta mer betalt av projekt 
avsedda för bostadsrätterjäm fört med hyresrätter. För att åstadkomma det är ett 
intervall av utfall nödvändigt för att skapa en bättre flexibilitet och möjlighet att ta mer 
betalt för exploateringar för hyresrätter. 
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§332 

Utredning om offentliga vattenposter 

KSN-2019-1901 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna återrapporteringen om offentliga vattenposter. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 15 juni 2020 (§ 309) att 
uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att utreda frågan om offentliga 
vattenposter och återkomma till kommunstyrelsen senast den 31 december 2020.1 
utredningen, bilaga 1, har driftskostnader, anläggningskostnader och placering 
utretts. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 1 december 2020 § 375 
• Tjänsteskrivelse daterad 19 november 2020 
• Bilaga 1, utredning 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 

Beslutsgång 

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

Särskilt yttrande 

Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande: 
Utredningsrapporten är ett resultat av Vänsterpartiets agerande i kommunstyrelsen. Vi 
tycker det är bra att rapporten nu är klar och pekar ut att det är möjligt att få till fler 
vattenposter. Nu hoppas vi att det blir handlingskraft och att någonting ska bli av den här 
rapporten. 
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§333 

Delegationsbeslut 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 20 november till 9 
december 2020 till protokollet. 
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§334 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden perioden 20 
november till 9 december 2020 till protokollet, samt 

2. att överlämna Initiativ om att agera om fortkörning i Björklinge från Hanna 
Victoria Mörck (V) och Tobias Smedberg (V) till kommunledningskontoret för 
beredning. 

Sammanfattning 

Till dagen sammanträde har ett initiativ lämnats in av ledamöter i kommunstyrelsen: 

- Initiativ om att agera om fortkörning i Björklinge från Hanna Victoria Mörck (V) 
och Tobias Smedberg (V), KSN-2020-03677 
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§335 

Integration i Uppsala 2020 - nuläge, 
målsättning och plan för uppföljning 

KSN-2019-03008 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna integrationsrapporten i ärendets bilaga 1, 

2. att uppdra till nämnder och bolagsstyrelser att beakta integrationsrapporten 
och vidta åtgärder för en bättre integration i Uppsala, samt 

3. att nämnder och bolagsstyrelser återrapporterar arbetet för att främja 
integration inom ramen för ordinarie uppföljning. 

Sammanfattning 

1 Mål och budget 2019 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
en handlingsplan för snabbare etablering samt bättre och jämställd integration. 
Kommunledningskontoret har inom ramen för uppdraget tagit fram en 
integrationsrapport i samarbete med berörda förvaltningar och bolag. 

Rapporten i ärendets bilaga 1 beskriver mottagandet av asylsökande och nyanlända i 
Uppsala samt ger en bild av nuläget avseende integration och etablering. Vidare anges 
i rapporten vad kommunen särskilt behöver fokusera på under det närmaste året för 
att ytterligare främja integration och etablering för såväl kvinnor som män. 
Måluppfyllelsen kommer att följas årligen genom indikatorer som mäter olika aspekter 
av etablering och integration och syftar till att ge en övergripande bild av utvecklingen. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 1 december 2020 § 376 
• Tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2020 
• Bilaga 1, Integration i Uppsala 2020 - nuläge, målsättning och plan för 

uppföljning. 
• Bilaga 2, SFI i Uppsala - genomströmning effektivitet och kvalitet 
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Yrkanden 

Mohamad Hassan (L) yrkar 
att uppdra till nämnder och bolagsstyrelser att beakta integrationsrapporten och vidta 

åtgärder för en bättre integration i Uppsala, 

att nämnder och bolagsstyrelser återrapporterar arbetet för att främja integration inom 

ramen för ordinarie uppföljning. 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar i första hand: 
att ärendet återremiss eftersom detta inte vad kommunfullmäktige beställt. 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar i andra hand: 
att lägga till problembeskrivningar och åtgärder i ärendet, om de verkligt försvårande 

integrationshindren som tillfälliga uppehållstillstånd, hinder för familjeåterförening, och 

verkställighetshinder vid utvisning, 

att uppdra till förvaltningen att ta fram en handlingsplan för integration, 

att ge arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för ett mer 

jämställt arbetskraftsdeltagande, 

att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda varför inte fler utrikes födda barn går i 

förskola samt föreslå åtgärder för att åstadkomma en förändring, samt 

att ge idrotts-och fritidsnämnden och kulturnämnden i uppdrag att utreda hur 

civilsamhället kan ges en mer betydande roll i integrationsprocessen. 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att återremittera ärendet i syfte att förtydliga vad integration egentligen är och bör vara, 

samt att ge en värdegrundsmässig bakgrund till vad som behöver göras och komma med 

konkreta förslag för genomförandet i kommunen. 

Simon Alm (-) yrkar i första hand återremiss och i andra avslag. 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
att ärendet återremitteras för att ta fram en handlingsplan. 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först återremissyrkande mot ärendets avgörande idag och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter Mohannad Hassans (L) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 
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Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Reservationer 

Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden med 
motiveringen: 
Kommunfullmäktige beställde en handlingsplan, kommunen har då att verkställa. Det vi 

har fått är istället en rapport. Om det socialdemokratiskt ledda styret kommer fram till 

att det är bättre att göra en rapport så måste ärendet skickas tillbaka till 

kommunfullmäktige för att ändra på det ursprungliga beslutet. 

Vad gäller rapportens innehåll är den intressant men den lämnar många frågor 

obesvarade och det saknas problemformuleringar om några av de allra mest 

integrationshämmande frågorna. Vad ska vi göra åt de problem som lyfts? Frågorna 

besvaras inte av rapporten och möjliga handlingar stakas inte ut, därför behöver vi en 

handlingsplan och inte en rapport. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Vi yrkade på återremiss av rapporten i syfte att tydliggöra vad integration egentligen är 

och bör vara, att ge en värdegrunds-mässig bakgrund till vad som behöver göras, och att 

komma med konkreta förslag för genomförandet i kommunen. 

Vi ser stora problem med den statligt och lokalt förda så kallade "integrationspolitiken". 

Den hänger naturligtvis också nära samman med den förda migrationspolitiken som 

både nationellt och i Uppsala fick sitt sammanbrott 2015. Många av de här frågorna är 

statliga, hänger på statlig lagstiftning, och styrs genom myndigheter med statlig 

finansiering. Icke desto mindre har kommunen en avgörande roll för ett lyckat 

mottagande av nyanlända, och en bra integrationsprocess. Ett grundläggande fel i 

arbetet har varit att personer som kommit till kommunen (och till Sverige) ses i första 

hand som personer som behöver hjälp och stöd. Det går på tvärs med vår grundläggande 

människosyn där vi ser alla människor som personer som har något att bidra med i 

samhället. Istället för att hitta rätt bidrag, boende och sysselsättning åt nyanlända, så 

måste vi utgå från att alla har en vilja och förmåga att (i någon form) bidra i samhället. 

Med den grundsynen får man en helt annan utgångspunkt i integrationsarbetet. 

En annan grundvärdering är att i Sverige är svenska språket avgörande för integration. 

Kommer man till Sverige och inte vill lära sig svenska språket, så har man sökt sig hit med 

fel syfte. Därför ärjust språk och sysselsättning de viktigaste nycklarna för en lyckad 

integration. Ett annat område som vi saknar en djuplodande analys av i rapporten är 

civilsamhällets betydelse. Det är bara genom att bygga relationer med det existerande 

samhället som man kan få en fungerande integration, och därför spelar de sammanhang 

som antingen redan finns, eller som den nyanlände för med sig också en viktig ro/Ii 

integrationsprocessen. Religiösa samfund, familjeband, grannskap är naturliga 

gemenskaper som är avgörande för en god integration. Här behöver kommunen ha en 
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bättre kontaktyta och ett fungerande samarbete som både ställer rätt krav, och 

använder de här kanalerna för en lyckad integration. 

De konkreta verksamheter som vi kan styra över i sammanhanget, skola, förskola, 

socialtjänst, äldreomsorg, funktionshinderomsorg och arbetsmarknadsförvaltning är 

alla exempel på viktiga verksamheter i arbetet. För att lyckas i arbetet måste det finnas 

en gemensam värdegrund och samsyn i hur vi bemöter och anpassar personer från 

främmande kulturer i det svenska samhället. Det är något som inte fungerat särskilt väl 

hittills, och idag får vi skörda frukterna av denna misslyckade politik genom kriminalitet, 

utanförskap, bidragsfusk, antisemitism, heders-och klanstrukturer, kvinnoförtryck och 

våldsbejakande extremism. Allt detta måste adresseras på ett helt annat sätt än vad som 

gjorts hittills. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Den grundläggande insikten att integrations- eller assimilationsarbetet aldrig blir klart 

vid fortsatt stor invandring saknas i dokumentet. Därtill behöver mer krav resas och 

invandringen som minimum minskas samt att återvandring blir ett aktivt verktyg för att 

på frivillig väg förmå olyckliga individer att flytta hem igen om så är möjligt. Med 

olyckliga individer avses de som invandrat och i grunden ångrar sig, men inte på egen 

hand har kapacitet att återvända. Annars skapas inte förutsättningar för att man ska ha 

en ärligt god chans att få till en integration eller assimilation av de som permanent 

bosatt sig här. 

Integration eller assimilation är ingen enkel process som löser sig med enkla åtgärder 

utan är strikt beroende av att individen har starka incitament att vilja bli en del av en ny 

gemenskap med allt vad som behövs för att lyckas med det, men några exempel är 

språk, kultur, mentalitet, riktigt arbete och känslan att vara delaktig i samhällets 

bedrifter och svårigheter. För att ta ett tydligt exempel blir inte en miljard kineser på 

några decenniers tid svenskar för att de flyttar hit, och ingen integration eller assimilation 

i världen kan åstadkomma det. Volymfrågan spelar därför en väldigt stor roll och även 

sammansättningen på de grupper som kommer hit. Undertecknad kan inte stå bakom 

dokumentet när dessa insikter till väsentliga delar saknas helt eller är direkt motstridiga i 

dokumentet. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet med motiveringen: 
På inget sätt lyfter ärendet fram en trovärdig plan för hur etableringar och integrationen 

ska genomföras betydligt bättre och snabbare än hittills. Det är dåligt att inte en 

kommunövergripande handlingsplan levereras i enlighet med kommunfullmäktiges 

beslut. Att kommunen kraftigt förbättrar sitt integrationsarbete har stor betydelse för 

kommunens framtida utveckling. Eftersom alla delar av kommunens verksamheter 

behöver bidra i detta viktiga förbättringsarbete ska självklart kommunstyrelsen vara den 

övergripande ägaren av en handlingsplan för integration. Ärendet borde ha 

återremitterats för att kompletteras med en övergripande handlingsplan för integration. 

Att etableringen av nyanlända och integrationen av människor från mycket annorlunda 
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kulturer in i det svenska samhället påskyndas är av central betydelse för att bryta den 

mycket negativa utvecklingen med ett växande utanförskap och allt större segregation. 

Relevanta nämnder måste få konkreta och mätbara uppdrag för att metodiskt 

säkerställa snabbare etableringar och integration. Utgångspunkten för dessa åtgärder 

måste vara att inte se berörda personer som offer utan som tillgångar som så fort som 

möjligt ska bli självförsörjande delar av det svenska samhället och som lyder under 

samma lagar och regler som alla andra. 

En liknande rapport borde också lyfta fram behovet av en restriktivare migrationspolitik. 

En migrationspolitik som inte ständigt fyller på problembilden. Den ska också innehålla 

önskemål om att förändra EBO för att inte Uppsalas, och många enskilda människors, 

redan stora problem med trångboddhet ska bli allt större. I planen måste man också 

tydligt ta i frågan om hur vi konkret ska kunna påbörja förändringar som bryter den 

ökande segregationen. Även föreningslivets viktiga betydelse för att förbättra 

integrationen behöver tydligt inkluderas ide målsättningar som formuleras. 

Ett grundläggande behov som inte ges tillräckligt utrymme i rapporten är behovet av att 

konkret och metodiskt inkludera ett värdegrundsarbete i etablerings- och 

integrationsarbetet. Många av de människor som kommit till Sverige de senaste tio åren 

kommer från en mycket annorlunda kulturell bakgrund än den svenska. För att kraftigt 

förbättra snabbheten i etablering och integration måste man förstå att det svåra 

värdegrundsarbetet har en central betydelse. För att bättre förstå de stora utmaningar 

som värdegrundsskillnadema utgör kan med fördel ta del av FNs beskrivningar av olika 

folks värderingsskillnader beskrivna i värderingsmatriser. 

Särskilda yttranden 

David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Uppsala kommun har stora problem när det kommer till integrationen av nyanlända i vår 

kommun. Vår uppfattning är att kommunen bör förespråka en tydligare 

assimileringspolitik där den som har möjligheten att komma till Sverige ska ta seden dit 

man kommit. Utan förskapsområden och kommunens särskilt utsatta områden är ett 

kvitto på en havererad integrationspolitik och det kommer behövas tydligare ambitioner 

än de som framgår i detta dokument. 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
/ november 2019 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 

handlingsplan för snabbare etablering samt bättre och mer jämställd integration. Istället 

för en handlingsplan presenterades en nulägesrapport över integrationen i Uppsala för 

kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti 2020. Centerpartiet efterlyste då den 

handlingsplan kommunfullmäktige beställt och menade att en rapport som 

kommunstyrelsen lägger till handlingarna inte kommer bidra till snabbare etablering. 

Som ett resultat valde—den styrande minoriteten att dra tillbaka rapportförslaget i syfte 

att arbeta om den till en handlingsplan. Nu, nästan tre månader senare, föreslås 

kommunstyrelsens godkänna en nulägesrapport med endast marginella förändringar 
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mot föregående rapport. Då kommunstyrelsen nu misslyckats två gånger med att 

fullgöra kommunfullmäktiges uppdrag förordae Centerpartiet att ärendet ismn helhet 

skulle överföras till ansvariga nämnder. 

att ge arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för snabbare 

etablering, 

att ge arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för ett mer 

jämställt arbetskraftsdeltagande, 

att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda varför inte fler utrikes födda barn går i 

förskola samt föreslå åtgärder för att åstadkomma en förändring, 

att ge idrotts- och fritidsnämnden och kulturnämnden i uppdrag att utreda hur 

civilsamhället kan ges en mer betydande roll i integrationsprocessen. 
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§336 

Handlingsplan för näringslivsprogrammet år 
2021-2023 

KSN-2019-1533 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att ändra uppföljningen till oktober för att Svenskt näringslivs indikatorer ska 
vara tillgängliga, 

2. att lägga till under utvecklingsmål 4: "Myndighetsutövning som resulterar i 
negativt beslut för näringsidkare alltid ska kommuniceras muntligen till den 
berörda näringsidkaren innan skriftligt beslut meddelas" förs in som ny åtgärd 
kopplad till det fjärde målet med PBN, GSN, MHN och RÄN som ansvariga, 
samt 

3. att anta handlingsplan för näringslivsprogrammet för perioden 2021-2023 
enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

!december 2016 fattade kommunstyrelsen beslut om att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta Näringslivsprogram 2017 samt att för egen del anta Handlingsplan för 
näringslivsutveckling 2017-2018 (§ 284). När tidsperioden för handlingsplanen löpte ut 
påbörjade arbetet med att ta fram en ny reviderad handlingsplan. Antagandet av ny 
handlingsplan har försenats på grund av att resurser har prioriterats för att hantera 
konsekvenser för näringslivet i samband med Coronapandemin. 

Handlingsplanen ger en samlad bild av vilka åtgärder som prioriteras 2021-2023 för att 
nå näringslivsprogrammets mål med goda förutsättningar för näringslivet att utvecklas 
i Uppsala kommun. Handlingsplanen förtydligar nämnders och bolagsstyrelsers ansvar 
och roller för genomförande av programmets måluppfyllelse i relation till deras 
reglemente och ägardirektiv. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 december 2020 § 398 
• Tjänsteskrivelse daterad 8 december 2020 
• Bilaga 1, Handlingsplan för näringslivsprogrammet för perioden 2021-2023 
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• Bilaga 2, Handlingsplan för näringslivsprogrammet för perioden 2017-2018 
• Bilaga 3, Rapport om utvärdering hand lingsplan 2017-2020 

Yrkanden 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar: 
att lägga till under utvecklingsmål 4: "Genomför och utvärdera pilotupphandlingar, som 

kräver en arbetsinsats från anbudsgivaren, där anbudsgivare erhåller viss ekonomisk 

kompensation för sina anbud i syfte att möjliggöra för små företag att delta i 

kommunensupphandlingar." för sin som ny åtgärd kopplad till det fjärdemålet och med 

KS som ansvarig. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 
(1) att ersätta "1.2 Bidra till utvecklingen av innovationer och digitala tjänster som 

förenklar för näringslivet utifrån företagens behov." med "Etablera en digital 

företagsportal där kommunens företag kan hantera samtliga sina kommunärenden" 

(2)att lägga till under utvecklingsmål 3: Uppsala kommun ska bidra till att skapa 

mötesplatser för matchning mellan arbetsgivare och arbetslösa" förs in som ny åtgärd 

kopplad till det tredje målet med AMN som ansvarig för åtgärden. 

(3)att lägga till under utvecklingsmål 4: "Kommunmedarbetare som frekvent möter 

näringsidkare i sitt arbete ska genomgåen bemötande- och serviceutbildning" förs in 

som ny åtgärd kopplad till det fjärde målet KS som ansvarig för åtgärden. 

(4) att lägga till under utvecklingsmål 4: "En generell översyn av regler och riktlinjer samt 

anmälnings- och tillståndsprocesser genomförs i syfte att förenkla företagens vardag och 

minska deras administrativa börda" förs in som ny åtgärd kopplad till det fjärde målet 

med KS, PBN, GSN, MHN, RÄN och AMN som ansvariga. 

(5)att lägga till under utvecklingsmål 4: "Öka användningen av dynamiskt inköpssystem 

inom kommunens upphandlingar" förs in som ny åtgärd kopplad till det fjärde målet 

med KS som ansvarig. 

(6) att lägga till under utvecklingsmål 4: "Genomför och utvärdera pilotupphandlingar 

där anbudsgivare erhåller viss ekonomisk kompensation för sina anbud i syfte att 

möjliggöra för småföretag att delta i kommunens upphandlingar." förs in som ny åtgärd 

kopplad till det fjärde målet och med KS som ansvarig. 

(7) att lägga till under utvecklingsmål 4: "Genomför en generell översyn av omsättnings-

och ratingkraven för att delta i kommunala upphandlingar" förs in som ny åtgärd 

kopplad till det fjärde målet och att KS anges som ansvarig. 

(8)att ersätta "5.1 Arbeta för trygghet och attraktivitet för näringslivet i city, stadsdelar, 

kransorter, pnandsbygden och verksamhetsområden" med "Säkra beredskap för att vid 

behov snabbt stärka upp med fler ordningsvakter i beviljade LOV3-områden i kommunen 

och ansök om fler och/eller utvidgade LOV3-områden." 

(9)att lägga till under utvecklingsmål 5: kommunens arbete med att etablera en affärs-
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och medborgarplats i centrum konkretiseras och inkluderas i handlingsplanen kopplat 

till det femte målet. 

(10)att lägga till under utvecklingsmål 5: "I samverkan med näringslivet ta fram en 

strategi för att främja etableringar i Uppsala som stärker befintliga näringslivskluster 

och/eller Uppsalas platsvarumärke." förs in som ny åtgärd kopplad till det femte målet 

med KS som ansvarig. 

(11)att lägga till under utvecklingsmål 6: "Identifiera upphandlingsområden som lämpar 

sig för att genomföra upphandling genom innovationspartnerskap och 

innovationsupphandling." förs in som ny åtgärd kopplad till det sjätte målet med KS som 

ansvarig. 

(12)att lägga till under utvecklingsmål 6: "Tillgängliggöra kommunens data och IT-

plattformar för externa aktörer genom öppna API: er" förs in som ny åtgärd kopplad till 

det sjätte målet med KS som ansvarig. 

(13)att lägga till under utvecklingsmål 7: "Hela kommunstyrelsen regelbundet ska träffa 

representanter för Uppsalas näringsliv under ordnade och formaliserade former" förs in 

som ny åtgärd kopplad till det sjunde målet med KS som ansvarig 

Simon Alm (-) yrkar: 
att under målområde tre ersätta meningen "Potentialen med en ökad invandring och en 

väl fungerande integration ska tillvaratas för att öka tillgången till kompetens" med" 

Potentialen med en minskad invandring och en väl fungerande integration ska tillvaratas 

för att öka den andelsmässiga tillgången till kompetens" 

Bestutsgå ng 

Ordförande ställer först Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Simon Alms (-) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Jonas Segersam (KD) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Reservationer 

Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Planen är bra. Kommunen ska bli vassare och göra mer för att jobba med 

näringslivsutveckling. Det kommer att behövas nu när pandemin gått in i ett skede när 

fler företag står på gränsen till överlevnad och många jobb försvunnit eller är i riskzonen. 
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Vi yrkade även bifall till ett förslag från Centerpartiet om att öka andelen lokala och 

mindre företag som lämnar anbud genom att ge en mindre ersättning fördetta. Det kan 

vara en mindre eller en ganska stor insats att lämna anbud. Det finns även anbud som 

kräver en idéinsats, en pitch, där kommunen kan dra nytta av själva iden. I det fallet så 

bör även företaget som kläckt iden få ersättning för detta. Tyvärr så gick inte förslaget 

igenom. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Vi är glada att kommunstyrelsens arbetsutskott biföll våra yrkanden om att följa upp 

handlingsplanen i oktober istället för i augusti, samt att negativa myndighetsbeslut ska 

kommuniceras muntligen. Detta räcker emellertid inte. Ska Uppsalas företagsklimat 

lyftas behöver kommunen arbeta med mer konkreta åtgärder, utveckla sitt inköps- och 

upphandlingsarbete, sträva efter regelförenklingar och verka för attraktiva miljöer. 

För att åstadkomma detta räcker det inte med program, planer och åtgärder. Det kräver 

att näringslivsarbetet blir prioriterat genom hela kommunorganisationen, och den 

prioriteringen måste börja i kommunledningen. Om inte den politiska ledningen visar 

engagemang och ledarskap för ett bättre företagsklimat i Uppsala så kommer inte alla 

handlingsplaner och åtgärder i världen ge någon effekt. Det faktum att nuvarande styre 

låtit näringslivsarbetet gå på sparlåga i två år och avslog 13 av 15 ursprungliga yrkanden 

för att etablera ett bättre företagsklimat i Uppsala vittnar dessvärre om att det 

fortfarande saknas engagemang och ledarskap för frågorna. 

Vi välkomnar dock att en uppdaterad handlingsplan för kommunens näringslivsarbete 

äntligen tagits fram. Vi har efterlyst en sådan under en längre tid då kommunens senaste 

handlingsplan upphörde att gälla för nästa två år sedan. Bortförklaringen att pandemin 

skulle ha försenat handlingsplanen vänder vi oss emot. Sveriges första fall av coronavirus 

bekräftades i februari 2020 och kan således inte beskyllas för att kommunen underlät att 

ta fram en ny handlingsplan 2018. 

Mycket av handlingsplanens innehåll är bra och Centerpartiet och Kristdemokraterna 

står bakom de åtgärder som kommunstyrelsen nu fattat beslut om. Vi välkomnar särskilt 

att kommunen avserjobba med attityder och bemötande samt utbildning av såväl 

tjänstepersoner som förtroendevalda i företagandets villkor. Även om det beslutade 

innehållet är bra menar vi emellertid att mycket hade kunnat vara bättre. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Stor invandring av lågutbildad arbetskraft sänker andelen kompetent arbetskraft på 

arbetsmarknaden, vilket är kontraproduktivt utifrån syftet med skrivningen på 

målområde tre. Därför bör den omformuleras till att bli logisk. 

Om man principiellt vill ha en utökad invandring måste man ha extremt långtgående 

åtgärder för att kunna öka den andelsmässiga kompetensen på arbetsmarknaden, 

exempelvis genom kraftfulla incitament särskilt riktade till länder vars invånare har en 

allmänt mycket hög utbildningsnivå. En sådan målsättning skulle ändå vara oerhört svår 
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att lyckas med utifrån praktiska problem som att sådana incitament svårligen i sådan 

skala kan beslutas av kommunen och det saknas bostäder som är ett problem för 

kommunen redan utan ökad invandring. 

Alternativt kan man formulera om syftet till att vara det som i övrigt annars blir 

konsekvensen, d.v.s. uttrycka att man vill öka invandringen för att på så sätt sänka 

andelen kompetens på arbetsmarknaden och på så sätt öka arbetslösheten eller sänka 

lönerna inom arbeten med låga kunskapströsklar. 

Undertecknad sympatiserar med uppfattningen att Uppsala ska bli rikare per invånare, 

vilket innebär att inflyttning som minimum bör ha en kompetenssammansättning som 

matchar Uppsalas befintliga sådana. Därmed behöver invandringen minska och den 

invandring som kvarstår styras om till att vara behovsstyrd av arbetsmarknaden 

liknande de regler som fanns under regeringen Perssons tid. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) [ämnar ett särskilt yttrande: 
Det är beklagligt att mycket av det förbättringsarbete som påbörjades under inledningen 

av 2010-talet avstannade efter mandatperioden 2014. Bland annat en viktig statlig 

etablering som slarvades bort. Mycket av det som nu, sex år senare, föreslås är 

återinförande av metoder som redan var aktiverade och som började ge goda resultat. 

Det är en dålig ursäkt att skylla på Coronapandemin för att det inte i samband med att 

handlingsplan för näringslivsprogrammet för perioden 2017-2018 löpte ut antogs en ny 

handlingsplan. Två år utan en uppdaterad aktiv handlingsplan. Att vi har ett 

minoritetsstyre som influeras av vänsterkrafter har under dessa två år varit övertydligt då 

många mindre leverantörer till kommunen fått sina avtal uppsagda. Minoritetsstyret 

saknar förmåga och seriös vilja förbättra näringslivsklimatet i Uppsala kommun. Särskilt 

viktigt är det att mycket bättre arbeta med kommunens upphandlingar. Vad gäller 

nyetableringar harjag hittills aldrig hört talas om en enda internationell större 

nyetablering av företagsverksamhet i Uppsala, trots att stora resurser satsats på att 

försöka åstadkomma det under sex år. Oavsett är det viktigt att ha en konkret 

handlingsplan att arbeta utifrån om hur Uppsala kommun kan bidra till att företagandet 

i vår kommun utvecklas så bra som möjligt. Uppsala kommun ska minska hindren och 

skapa effektiva arbetssätt som gör att näringslivets verksamheter kan fokusera på sin 

affärsverksamhet i så stor utsträckning som möjligt. Ska Uppsalas företagsklimat lyftas 

behöver kommunen arbeta med mer konkreta åtgärder, utveckla sitt inköps-och 

Det finns mycket att tycka om detta förslag till handlingsplan. Lite löjligt är det att i ett 

liknande dokument skriva "Att det ska vara attraktivt, tryggt och lönsamt att vara 

företagare på landsbygd och i staden arför ska kommunen väva in 

lönsamhetsaspekten? Har kommune -nnoritetsledning någon ide om att Uppsalas 
invånare ska subventionera företags inte är lönsamma? Jag tycker också att det är 
dyra försök till imagepoäng att skriva "Att 500 tjänstepersoner och 100 förtroendevalda 
inom Uppsala kommun ska utbildas i företagandets villkor." Vad är det för 
"företagandets villkor" de ska lära sig? Att det är svårt att driva företag? Att det är svårt 
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att skapa god lönsamhet? Att det är viktigt att vara kundfokuserad? Att det är viktigt att 

ständigt utveckla sin verksamhet för att klara konkurrensen? Att det är viktigt att behålla 

och vidareutbilda medarbetama?Att man måste ha god ordning i sin bokföring och 

fakturering? Att man inte har tid med en massa ineffektiva men nödvändiga 

myndighetskontakter? Det viktiga att lära och utbilda kommunens alla medarbetare i är 

serviceorienterat beteende. Att arbeta in en stark servicekultur inom Uppsala kommuns 

verksamheter räcker mycket bra för att förbättra Uppsala kommuns bedrövliga ranking 

vad avser tjänstemäns och politikers attityder och bemötande mot företagare. En stark 

servicekultur skulle vara positiv för alla Uppsalabor. 
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§337 

Förlängning av överenskommelse med 
Uppsala Rödakorskrets och stärkt samverkan 
med civilsamhället med anledning av 
coronaviruset 

KSN-2020-01157 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att förlänga befintlig överenskommelse med Uppsala Rödakorskrets till och 
med den 30 juni 2021, 

2. att utbetala föreningsbidrag till Uppsala Rödakorskrets om 600 000 kronor för 
åtagandena enligt överenskommelsen, samt 

3. att uppdra till avdelningschefen på kommunledningskontorets 
hållbarhetsavdelning att underteckna förlängd överenskommelse för 
kommunens räkning. 

Sammanfattning 

Krisledningsnämnden beslutade den 2 april 2020 § 19 att kommunen skulle ingå en 
överenskommelse om samverkan med Uppsala Rödakorskrets om stöd till riskgrupper 
och koordinerande av sociala frivilliginsatser mot bakgrund av utbrottet av 
Coronapandemin. Överenskommelsen förlängdes att gälla till den 31 december 2020 
genom beslut i kommunstyrelsen den 10 juni 2020 § 177. Pandemin har givet den 
ökande smittspridningen fortfarande omfattande konsekvenser i samhället och 
kommunstyrelsen föreslås därför förlänga samverkan under perioden 1 januari - 30 
juni 2021 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 december 2020 § 399 
• Tjänsteskrivelse daterad den 24 november 2020. 
• Bilaga 1, ansökan från Röda korset om förlängning av samarbetsavtal och 

lägesbeskrivning 
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Yrkande 

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

Beslutsgång 

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

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande med motiveringen: 
Överenskommelsen mellan SKR och MSB om hjälp till personer över 70 och riskgrupper 

att använda civilsamhället i form av Svenska Kyrkan, Röda Korset, Rädda Barnen, 

Stadsmissionerna och Riksidrottsförbundet som aktörer upphörde per 31/10. Den har 

därför inte längre bäring på situationen i Uppsala, och stödet till Röda Korset bör 

avslutas även här. 

Det är få människor som numera nås av insatserna (inget i underlaget beskriver hur 

många personer som nåtts), och det finns idag andra kanaler för att få mat och 

mediciner levererade hem, vilket gör att det inte finns behov av att satsa 600.000 kr av 

skattepengar till stöd för specifikt Röda Korset. Vi yrkade därför avslag på förslaget. 

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

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§338 

Bildande av lokal affärs- och medborgarplats 

KSN-2020-03336 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att underteckna avtal med Centrum för Affärs- och MedborgarPlats (AMP) för 
att bilda ett lokalt AMP enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Hösten 2019 bildades Centrum för Affärs-och MedborgarPlats. AMP-modellens 
huvudsakliga syfte är att skapa säkra och attraktiva miljöer. Modellen bygger på att de 
aktörer som verkar på en plats går samman i en gemensam organisation, en lokal AMP, 
med syfte att platsen som man valt att samarbeta kring ska utvecklas i positiv riktning. 

Kommunstyrelsen godkände den 26 augusti 2020 §199 en avsiktsförklaring för 
bildande av AMP i centrala Uppsala samt uppdrog till kommunledningskontoret att 
inleda arbete för att bidra till bildandet av en lokal AMP. 

Efter dialog mellan Centrum för AMP, fastighetsägare, Uppsala kommun och Uppsala 
Citysamverkan har Forumtorget identifierats som lämplig plats för en lokal AMP i 
Uppsala. Ett förslag till avtal mellan Uppsala kommun och Centrum för AMP gällande 
rätten att använda platsen, AMP-organisationen, löpande verksamhet och skötsel, 
ekonomi samt uppföljning har tagits fram för bildandet av lokal AMP Forumtorget. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 december 2020 § 400 
• Tjänsteskrivelse daterad 17 november 2020 
• Bilaga 1 - avtal Centrum för Affärs- och MedborgarPlats (AMP) - Uppsala 

kommun 

Yrkanden 

Stefan Hanna (-), Hanna Victoria Mörck (V) och Simon Alm (-) yrkar avslag till 
arbetsutskottets förslag. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Justerandes signatur 
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Uppsala 
kommun 

Sida 59 (80) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Beslutsgång 

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

Reservationer 

Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Vad får kommunen genom bildandet av en lokal AMP som vi inte redan har? Kommunen 

har ett välutvecklat nätverk av aktörer, inklusive Citysamverkan, kommunens egen 

förvaltning och Destination Uppsala, vars uppdrag det är att skapa trygga, levande och 

attraktiva citymiljöer. Istället skulle kommunen kunna bidra till etableringen av ett 

nätverk för centrumhandlare som ett mer kostnadseffektivt sätt att gynna näringsidkare i 

centrum. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Undertecknad har tidigare under ärendets hanterande framfört kritik mot upplägget som 

i grund och botten delvis ändå är en del av vissa privata aktörers strategi för värdetillväxt. 

De skulle alltså vara beredda att bekosta dessa åtgärder på egen hand, men får nu 

istället en gratisbjudning på skattebetalarnas bekostnad. Det är inte en bra politik för 

skattebetalarna. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Jag anser att detta bara är ett dyrt PR-gippo som drar resurser ifrån att Uppsala 

kommun, centrala fastighetsägare och centrala företagare skapar trygga och attraktiva 

citymiljöer. 

Särskilt yttrande 

David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Sverigedemokraterna anser att kommunen inte bör bistå i detta projekt och hade yrkat 

avslag i denna fråga om vi haft möjlighet. Pengarna behövs inom andra områden. 

Justerandes signatur 
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Uppsala 
kommun 

Sida 60 (80) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§339 

Morgondagens slottspark 

KSN-2018-1069 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att i samråd med Statens 
fastighetsverk och kommunledningskontoret, ta fram en gemensam 
handlingsplan för parkområdet runt slottet, som gällande ambitionsnivå och 
innehåll, tar hänsyn till Konstmuseets framtida placering. 

Sammanfattning 

Kvarteren runt Uppsala slott är betydelsefulla för Uppsalas identitet, historia och 
varumärke och ingår i ett kulturstråk som lockar turister och uppsalabor. Enligt 
Uppsala kommuns innerstadsstrategi behöver slottsområdet utvecklas som ett 
centralt parkområde med bättre tillgänglighet. Det är viktigt för ett växande Uppsala 
och för att höja vistelsekvaliteterna för allmänheten och komplettera slottsbacken 
med nya park- och rekreationsmöjligheter. 

Den 27 maj 2020§ 140 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunledningskontoret 
uppdraget att förhandla med fastighetsägarna om en plats för ett nytt konstmuseum 
vid Uppsala slott eller i kvarteret Kaniken. Ett villkor för konstmuseets fortsatta 
placering i slottet var att slottsparken och vägen till ett konstmuseum i slottet 
utvecklas i tillgänglighetshänseende. 

Uppsala kommun och Statens fastighetsverk har initierat ett samarbete för utveckling 
av parkområdet kring slottet. Vilka åtgärder som bör genomföras i området är 
beroende av Uppsala konstmuseums framtida lokalisering. 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslås få i uppdrag att ta gå vidare i samarbetet med 
Statens fastighetsverk och ta fram en utvecklingsplan för området som tar hänsyn till 
konstmuseets framtida placering. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 december 2020 § 402 
• Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2020 

Justerandes signatur 
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Uppsala 
kommun 

Sida 61 (80) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Yrkande 

Stefan Hanna (-), Fredrik Ah lstedt (M) och Karolin Lundström (V) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar, med instämmande från Erik Pelling (S), att beslutet 
ändras till: 
att uppdra till stadsbyggnads förvaltningen att i samråd med Statens fastighetsverk och 

kommunledningskontoret, ta fram en gemensam handlingsplan för parkområdet runt 

slottet, som gällande ambitionsnivå och innehåll, tar hänsyn till Konstmuseets framtida 

placering. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Hanna Victoria Mörcks (V) ändringsyrkande mot arbetsutskottets 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Hanna Victoria Mörcks (V) 
ändringsyrkande. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Mycket positivt att kommunen i större utsträckning försöker ta över förvaltningen av 

Slottsparken. Området har länge varit under kommunens skötselansvar men kan tveklöst 

utvecklas betydligt bättre än hittills för att bli en attraktivare destination för Uppsalabor 

och besökare. Genom att aktivt utveckla parken kan den bidra till att stärka Uppsala city 

som turistdestination under längre perioder än några timmar. Bland annat borde en yta 

för restaurang/café möjliggöras i närheten av korsningen Drottninggatan/Nedre 

Slottsgatan. 

Justerandes signatur 
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Uppsala 
kommun 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§340 

Remiss angående Uppsala kommuns framtida 
konstverksamhet 

KSN-2018-1069 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att remittera förslagen på framtida lokalisering av Uppsala konstmuseum till 
kulturnämnden för att inhämta synpunkter senast den 31 januari 2021 inför 
beslut i kommunstyrelsen i februari gällande verksamheten i de två 
lokala lternativen, samt 

2. att remittera förslagen på framtida lokalisering av Uppsala konstmuseum till 
gatu- och samhällsmiljönämnden för att inhämta synpunkter senast den 31 
januari 2021 inför beslut i kommunstyrelsen i februari gällande de två 
lokaliseringarnas inverkan och påverkan på den omkringliggande miljön 
utifrån påverkan på befintligt trafiknät, angöring, leveranser, logistik, 
funktionalitet, säkerhet och parkering. 

Sammanfattning 

Den 27 maj 2020 §140 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till 
kommunledningskontoret att förhandla med Statens fastighetsverk och Uppsala 
Akademiförvaltning i syfte att lokalisera Uppsala konstmuseum vid Uppsala slott eller i 
kvarteret Kaniken. Vidare skulle kommunledningskontoret utreda möjlig samverkan 
med andra relevanta organisationer och återrapportera uppdraget till 
kommunstyrelsen senast i december 2020. 

Uppdraget är genomfört och dokumenterat i bilagorna. Ritningar på den del som 
handlar om konstens väg och säkerhet kopplat till konsthanteringen biläggs inte 
ärendet med hänvisning till sekretess enligt OSL 18:8. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 december 2020 § 403 
• Tjänsteskrivelse daterad den 7 december 2020 
• Bilaga 1, nya lokaler ur KLK fastighetsstabens perspektiv 
• Bilaga 2, Uppsala slott- förstudiematerial lokaler 

Justerandes signatur 
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Uppsala 
kommun 

Sida 63 (80) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

• Bilaga 3, Uppsala slott - tillgänglighetsåtgärder i parken 
• Bilaga 4, Kvarteret Kaniken - förstudiematerial lokaler 
• Bilaga 5, Statens fastighetsverk - Fastighetsägarens redovisning, sekretess 
• Bilaga 6, Uppsala akademiförvaltning- Fastighetsägarens redovisning, 

sekretess 
• Bilaga 7, Verksamhetens analys av lokalförslagen 
• Bilaga 8, PM utifrån besöksnäringsperspektivet, Näringsliv och destination 
• Bilaga 9, Avsiktsförklaring från Region Uppsala 
• Bilaga 10, Avsiktsförklaring från Upplandsmuseet 
• Bilaga 11, Avsiktsförklaring från Uppsala universitet 

Yrkande 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

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

Särskilt yttrande 

Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande: 
Vänsterpartiet vill börja med att notera att detta ärende har varit särskilt välberett och 
att Konstmuseets perspektiv tas med bidrar till känslan av att det framtida museet kan 
bli riktigt lyckat. 
Vänsterpartiet röstarja till att ärendet ska ut på remiss idag, men lägger in en brasklapp 
om att vi kan ha ytterligare yrkanden efter remisstiden. Detta då vi inte har hunnit titta så 
in i detalj på denna gedigna handling, som kom ut ganska nära inpå KS, som vi hade 
önskat. 

Justerandes signatur 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§341 

Skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet 
för övertagande av 
arbetsförmedlingsuppdraget i Uppsala 

KSN-2020-03418 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att ställa sig bakom upprättad skrivelse för övertagande av 
Arbetsförmedlingens uppdrag i Uppsala kommun, samt 

2. att lämna in upprättad offert till arbetsmarknadsdepartementet. 

Sammanfattning 

Den 16 oktober 2019 (§210) beslutade kommunstyrelsen att skicka ansökan om att bli 
försökskommun med utökat arbetsmarknadspolitiskt uppdrag till 
Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet, Sveriges kommuner och 
landsting samt Socialstyrelsen 

Den 23 november 2020 (§124) ställde arbetsmarknadsnämnden sig bakom upprättad 
offert för övertagande av Arbetsförmedlingens uppdrag i Uppsala kommun (bilaga 1). 

Nämnden beslutade även att föreslå kommunstyrelsen att lämna in upprättad offert 
till Arbetsmarknadsdepartementet.lofferten erbjuder Uppsala kommun 
Arbetsmarknadsdepartementet att, till en kostnad om 85 procent av de anslag 
Arbetsförmedlingen tilldelas, överta och genomföra Arbetsförmedlingens uppdrag i 
Uppsala kommun. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 december 2020 § 401 
• Tjänsteskrivelse daterad 30 november 2020 
• Bilaga 1. offert för övertagande av Arbetsförmedlingens uppdrag i Uppsala 

kommun 
• Bilaga 2, arbetsmarknadsnämndens beslut 23 november 2020-11-23 §124 

Justerandes signatur 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Beslutsgång 

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

Särskilda yttranden 

Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande: 
Vänsterpartiet har stött det här försöket till att ta över arbetsförmedlingens uppdrag 

lokalt i kommunen. Det hör i hög grad samman med en uppfattning att de som står längs 

från arbetsmarknaden som behöver arbetsförmedlingen som mest, inte får det stöd de 

behöver. Istället så blir det upp till kommunen att erbjuda försörjningsstöd, utbildning 

och stöd att komma vidare i livet för att få en egen försörjning. Om kommunen ändå står 

för kostnader för det här uppdraget, så kan vi lika gärna få anslaget också. Varför vi ska 

lägga ett anbud på just 85 procent av anslaget är däremot något mer oklart. Visst kan de 

gå att göra vinster och effektiviseringar med ett samlat uppdrag, men eftersom 

Arbetsförmedlingen avlövats och har haft svårt att upp frlla sitt uppdrag länge, så vore 

det på sin plats att anföra en ambitionshöjning. Vi kan lika gärna ta hela anslaget. För det 

kommer kosta att ta igen många år av nedmontering och nu senast, ett förslag till 

kaosprivatisering. 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Vi motsätter oss ambitionerna med att genom en "offert" erbjuda regeringen att göra 

Uppsala till försökskommun med utökat arbetsmarknadspolitiskt uppdrag. Den så 

kallade offerten följer i stort sett den ansökan som kommunstyrelsen fattade beslut om 

22 oktober 2019, som innehöll samma erbjudande. I svaret från 

Arbetsmarknadsdepartementet i januari2020, framgick tydligt att det inte är aktuellt att 

överföra ett ökat arbetsmarknadspolitiskt uppdrag till kommunerna från staten. Likaså 

var det inte i någon del aktuellt att Uppsala skulle få bli försökskommun för en sådan 

modell. Syftet med den pågående reformen, meddelade departementet, är att överföra 

jobbmatchningsuppgifter till privata och ideella tjänsteföretag - inte till kommuner. 

Trots detta vill nu minoritetsstyret ånyo föra fram samma erbjudande om att kommunen 

ska få överta insatser förjobbmatchning och arbetsträning. Den enda egentliga 

skillnaden gentemot initiativet i oktober 2019, är att handlingen omnämns som en 

"offert". Därtill innehåller handlingen en uppgift om att Uppsala kommun åtar sig göra 

samma uppgifter som Arbetsförmedlingen till en kostnad av 85% av anslagen. Detta ter 

sig dock vara en uppskattning helt tagen ur luften, och vars fördelning inte redovisas i 

någon del. 

Det framstår alltjämt som en gåta varför Uppsala kommun, med vårt läge, vår låga 

arbetslöshet och med många privata och ideella jobbmatchningsaktörer etablerade, ska 

försöka åta sig Arbetsförmedlingens uppdrag. Särskilt eftersom myndigheten av allt att 

döma kommer att ha kvar sitt kontor och sin verksamhet i Uppsala även efter genomförd 

reform. "Offerten" lämnar inga svar om detta. 

Justerandes signatur 

  

Utd ragsbestyrka nd e 



Uppsala 
kommun 

Sida 66 (80) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-1246 

En kommunal arbetsförmedlingstjänst enligt vad minoritetsstyret eftersträvar, skulle 

kräva omfattande förändringar i socialtjänstlagen och kommunallagen - en process som 

skulle ta flertalet år att genomföra. Tjänsten skulle också försämra styrningen och 

uppföljningen av arbetsmarknadspolitiken, och framför allt skapa en osund konkurrens 

med de fristående aktörerna som reformen avArbets förmedlingen ska bereda vägen för. 

Centerpartiet skulle önska att minoritetsstyret istället fokuserade på konkreta åtgärder 

här och nu för att minska andelen människor som står långt från att komma i jobb. 

Istället för att försöka överta AF:s uppdrag, borde Uppsala kommun underlätta för att fler 

lokala och privata aktörer får utrymme att matcha arbetslösa mot den lokala 

arbetsmarknadens behov. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Eftersom det är kommunen som får bära kostnaderna för försörjningsstöd är det bra om 

kommunen också får en större aktiv rådighet över hur människor i långvarigt 

utanförskap snabbare blir självförsörjande. Jag kan dock inte förstå varför kommunen 

ska åta sig att utföra dessa arbetsuppgifter till endast 85 procent av anslagen som 

Arbetsförmedlingen idag får. Det framgår inte hur kommunen tror sig kunna skära 15 

procent av kostnaderna och i vart fall inte leverera sämre insatser än dagens statliga 

tjänstemän. Alltsom kan göras för att minska dyra transaktionskostnader mellan 

offentliga verksamheter är uppskattade förbättringar för skattebetalarna. 

Om Uppsala kommun under en period får chansen att ta över delar av de uppdrag som 

Arbetsförmedlingen idag har i Uppsala utgårjag ifrån att huvuddelen av insatserna ska 

skötas av lokalt upphandlade företag. 

Justerandes signatur 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§342 

Köpeavtal för exploatering med Skanska 
gällande fastigheten Kåbo 62:1 

KSN-2017-3282 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna köpeavtal för exploatering mellan Uppsala kommun och 
Skanska Mark och Exploatering Bygg AB (556668-2794) beträffande försäljning 
av fastigheten Kåbo 62:1 enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att fastigheten Kåbo 62:1 avyttras till Skanska AB 
enligt köpeavtalet i ärendets bilaga 1. Köpeavtalet har utarbetats parallellt med 
bygglovsprocessen. 

Kommunen tecknade 2014 markanvisningsavtal med Skanska inom Rosendal, etapp 2. 
Markanvisningsavtalet avser ett förslag inom fastigheten Kåbo 62:1 som innebär att 
Skanska ska uppföra 129 lägenheter upplåtna som bostadsrätt. Utöver detta 
tillkommer även verksamhetslokaler. 

Beslutsunderlag 

• Mark- och exploateringsutskottets förslag 9 december 2020 § 112 
• Tjänsteskrivelse daterad 12 november 2020 
• Bilaga 1, Köpeavtal för exploatering 
• Bilaga 2, Karta 

Beslutsgång 

Ordförande ställer mark- och exploateringsutskottets förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma 

Justerandes signatur 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§343 

Förnyat beslut om att reducera 
arrendeavgiften för att mildra effekten av 
coronaviruset 

KSN-2020-01316 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att jämka arrendeavgiften år 2021 till noll kronor för arrendatorer som bedriver 
verksamhet inom restaurang, kiosk, handel, turism samt till eventuellt andra 
kommande utsatta branscher, samt 

2. att om möjligt upplåta kom munägd mark avgiftsfritt till restauranger, kiosker 
och cafeer i nära anslutning till verksamheten för att möjliggöra uteservering. 

Sammanfattning 

De åtgärder i samhället som görs för att bekämpa spridningen av coronaviruset har en 
betydande påverkan på flera näringar i Uppsala kommun. Det ekonomiska läget 
förväntas även under 2021 kunna bli mycket allvarligt speciellt för 
restaurangbranschen, handeln, turism näringen samt vissa andra branscher. 

Uppsala kommun förfogar över ett tiotal markområden och anläggningar som 
arrenderas av företagare som bedriver verksamheter som kan räknas inom dessa 
kategorier. För att mildra effekterna för de drabbade företagen föreslås 
kommunstyrelsen besluta om att reducera arrendeavgifterna som avser året 2021 till 0 
kr samt om möjligt att avgiftsfritt för år 2021 upplåta närliggande kommunägd mark till 
restauranger, kiosker och caféer för att möjliggöra utökad uteservering. 

Beslutsunderlag 

• Mark- och exploateringsutskottets förslag 9 december 2020 § 111 
• Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-24 

Beslutsgång 

Ordförande ställer mark- och exploateringsutskottets förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Justerandes signatur 
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Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§344 

Yttrande över remiss av huvudbetänkandet 
Innovation genom information (SOU 2020:55) 

KSN-2020-02817 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till infrastrukturdepartementet enligt ärendets bilaga. 

Sammanfattning 

lnfrastrukturdepartementet har remitterat huvudbetänkandet Innovation genom 
information (SOU 2020:55) till Uppsala kommun för yttrande senast 17 december 2020. 

Utredningen innehåller förslag till hur öppna data-direktivet ska genomföras i svensk 
rätt samt hur myndigheters arbete med att tillgängliggöra öppna data och annan 
information kan få ett bättre rättsligt stöd. 

Utredningen föreslår att öppna data-direktivet ska genomföras genom bestämmelser 
som tas in i en ny öppna data-lag. Lagen reglerar huvudsakligen i vilka format och med 
vilka avgifter och andra villkor som information ska tillhandahållas. En nyhet är att den 
som begär tillgång till digital information har rätt att få del av den i ett digitalt format. 

Lagen uppmuntrar också myndigheter att löpande publicera digital information på 
eget initiativ. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 1 december 2020 § 378 
• Tjänsteskrivelse daterad 11 november 2020 
• Bilaga, Yttrande över remiss av huvudbetänkandet Innovation genom 

information (SOU 2020:55) 

Beslutsgång 

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

Justerandes signatur 
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Uppsala 
kommun 

Sida 70 (80) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§345 

Yttrande över samrådsremiss ombyggnad av 
ostkustbanan bandet 429 i Uppsala kommun, 
Uppsala län 

KSN-2020-02847 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till Trafikverket enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 

Trafikverket påbörjade arbetet med järnvägsplanen under 2017. Samråd skedde bland 
annat våren 2018. Under hösten 2020 kompletterades järnvägsplanen med det 
vändspår vid Österplan som åren del av kapacitetshöjningen för Uppsala Central. Av 
det skälet sker nu ytterligare samråd, där ett förslag till yttrande finns i bilaga 1. 

Därefter tas en granskningshandling fram som remitteras vintern 2021. Hösten 2021 
skickas järnvägsplanen för fastställelseprövning. 

Uppsala kommun har beviljats anstånd för sitt yttrande till kommunstyrelsens 
sammanträde den 16 december 2020. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 1 december 2020 § 379 
• Tjänsteskrivelse daterad 10 november 2020 
• Bilaga 1, Förslag till yttrande 
• Bilaga 2, Samråd för ombyggnad av ostkustbanan bandet 429 i Uppsala 

kommun, Uppsala län 

Beslutsgång 

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

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

a Yllk 

  



g Uppsala 
kommun 

Sida 71 (80) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§346 

Yttrande över kommunrevisionens granskning 
av uppföljning och insyn av privata utförare 

KSN-2020-02868 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har överlämnat rapport över en genomförd granskning av 
kommunens uppföljning och insyn avseende privata utförare till kommunstyrelsen, 
äldrenämnden och omsorgsnämnden för yttrande senast den 23 december 2020. 
Granskningen avser huruvida kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer en 
ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare av kommunal verksamhet 
samt om åtgärder vidtagits med anledning av tidigare granskningar. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 1 december 2020 § 380 
• Tjänsteskrivelse daterad 27 oktober 2020 
• Bilaga 1, förslag till yttrande till kommunrevisionen i ärendet daterat 7 oktober 

2020 
• Bilaga 2, kommunrevisionens granskningsrapport Granskning och uppföljning 

privata utförare med missiv daterat 18 september 2020 

Beslutsgång 

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

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 72 (80) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§347 

Yttrande över remiss om betänkandet Skatt 
på engångsartiklar (SOU 2020:48) 

KSN-2020-02883 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

Sammanfattning 

Finansdepartementet har remitterat ovan rubricerat betänkande till Uppsala kommun 
för yttrande senast den 30 december 2020. Utredningen har haft i uppdrag att utreda 
och lämna förslag på en miljöskatt på engångsartiklar. Betänkandet föreslår att det 
införs en skatt på engångsartiklar i form av muggar och livsmedelsbehållare i plast. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 1 december 2020 § 381 
• Tjänsteskrivelse daterad den 11 november 2020 
• Bilaga 1, förslag till yttrande över betänkandet 

Yrkande 

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande från Simon 
Alm (-): 
att i sista stycket i yttrandet lägga till följande skrivning: 
"Miljöskatter slår inte alltid som väntat. Som exempel kan lyftas skatten på plastpåsar 
som infördes där människor nu köper andra typer av påsar, som är mer eller lika skadliga 
men som inte omfattas av skatten, i högre utsträckning än tidigare. Miljönyttan har alltså 
uteblivit." 

Erik Pelli ng (S) yrkar avslag till Fredrik Ahlstedt (M) med fleras tilläggsyrkande. 

Justerandes signatur 

   

Utd ragsbestyrkand e 
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Uppsala 
kommun 

Sida 73 (80) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Fredrik Ahlstedt (M) med fleras tilläggsyrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande med motiveringen: 
Det är viktigt att minska användningen av engångsartiklar och nedskräpning i naturen. 

Uppsala kommun ställer sig dock inte bakom den föreslagna skatten i utredningen. Det 

vore särskilt förödande att införa en sådan skatt i dagsläget när så många verksamheter 

är beroende av att kunna leverera take away i exempelvis matlådor. Skulle en take away-

låda bli sju kronor dyrare och en take away-mugg fem kronor dyrare skulle det slå hårt 

mot besöksnäring och restauranger. Branscher som redan går på knäna och är beroende 

av att människor vill köpa med hem i passande förpackningar. Vi ska göra det lättare för 

människor och näringsliv i vardagen, inte svårare. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Beskattningsivern från den socialistiska regeringen finner inga gränser. Det här förslaget 

övergår vämandet av miljön. Det är plakatpolitik som får långtgående konsekvenser för 

bland annat näringsliv och privata festliga sammanhang. Om man vill göra nytta för 

miljön kan man fokusera på att bygga kärnkraftverk och se över 

kraftöverföringsproblemen i stamnätet så beredskap finns för att möta de ökande 

behoven av el när elektrifieringen fortsätter vinna mark på fossila energislags bekostnad. 

Särskilt yttrande 

David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Sverigedemokraterna ställer sig bakom M och KD:s yrkande på denna punkt. Detta är en 

skatt som kommer få förödande konsekvenser för krögare och kaféer runt om i Sverige. 

En skatt som med all sannolikhet påverkar deras försäljning är det sista som behövs, i 

synnerhet under eller efter en förödande pandemi. 

Justerandes signatur 

tf, 

  

Utdragsbestyrkande 



g Uppsala 
kommun 

Sida 74(80) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§348 

Yttrande över remiss av klimat- och 
sårbarhetsanalys för Uppsala län 

KSN-2020-02961 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till Länsstyrelsen Uppsala län enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen Uppsala län har remitterat ett förslag till klimat- och sårbarhetsanalys till 
Uppsala kommun för yttrande senast den 15 januari 2021. Länsstyrelsen tar fram 
klimat och sårbarhetsanalysen i enlighet med förordning (2018:1428) om myndigheters 
klimatanpassningsarbete.1 denna förordning har länsstyrelsen ett särskilt uppdrag att 
analysera hur länet påverkas av klimatförändringarna. Med utgångspunkt i analysen 
ska länsstyrelsen under 2021 inleda arbetet med att ta fram en ny handlingsplan för 
klimatanpassning för Uppsala län tillsammans med kommunerna. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 1 december 2020 § 382 
• Tjänsteskrivelse daterad 12 november 2020 
• Bilaga 1, förslag till yttrande 
• Bilaga 2, remissversion klimat och sårbarhetsanalys Uppsala län. 

Beslutsgång 

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

Justerandes signatur 

tr, 

  

Utdragsbestyrkande 



g Uppsala 
kommun 

Sida 75 (80) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§349 

Yttrande över remiss av En utökad möjlighet 
att söka efter vapen och andra farliga föremål 
(Ds 2020:23) 

KSN-2020-03312 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

Sammanfattning 

Justitiedepartementet har skickat utredningen En utökad möjlighet att söka 
efter vapen och andra farliga föremål till Uppsala kommun för yttrande senast den 15 
januari 2021. Utredningen har sett över polisens utrymme för husrannsakan utanför 
förundersökningar och lämnar förslag som ska utöka polisens möjligheter att söka 
efter vapen och andra farliga föremål i förebyggande syfte. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 1 december 2020 § 383 
• Tjänsteskrivelse daterad 16 november 2020 
• Bilaga 1, förslag till yttrande från Uppsala kommun till justitiedepartementet 

Beslutsgång 

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

Justerandes signatur 

n 

_ 

 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 76 (80) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§350 

Svar på initiativärende om demokratisk insyn 
och mer likvärdiga inläsningsmöjligheter för 
kommunstyrelsens ledamöter från Simon Alm 

(-) 

KSN-2020-03284 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att anse initiativet besvarat. 

Sammanfattning 

Simon Alm (-) har i initiativärende väckt i kommunstyrelsen 11 november 2020 
föreslagit kommunstyrelsen: 

- i första hand att kommunstyrelsens ledamöter ges insyn i arbetsutskottets 
ärendehantering och i andra hand att kommunstyrelsens ledamöter ges insyn i 
arbetsutskottets ärendehantering som avses avgöras av kommunstyrelsen 
eller kommunfullmäktige 
samt 

- att kommunstyrelsens ersättare ges samma insyn i arbetsutskottets 
ärendehantering som ledamöterna enligt ovan 
att ärenden med sekretess undantas i de fall det finns juridiska skäl. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 december 2020 § 404 
• Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2020 
• Initiativärende om demokratisk insyn och mer likvärdiga inläsningsmöjligheter 

för kommunstyrelsens ledamöter från Simon Alm (-) 

Yrkanden 

Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-) yrkar bifall till initiativet. 

Erik Pelling (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Justerandes signatur 
, 

 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 77(80) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 202042-16 

Beslutsgång 

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

Reservationer 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Förslaget om att besvara och likaså motiveringen missar syftet med initiativet. Initiativets 
syfte är inte att behålla status oförändrad, vilket alltså redan är att kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare får läsa arbetsutskottets förslag till beslut. Initiativets syfte är 
istället att ge kommunstyrelsens ledamöter och ersättare insyn ide ärenden som skickas 
ut till KSAU:s ledamöter exklusive sådana som inte lagligt tillåts. Det innebär att alltså att 
initiativet vill ge kommunstyrelsens ledamöter och ersättare insyn i ärenden som kommer 
upp till kommunstyrelsen senare redan innan KSAU har beslutat vad de ska lämna för 
förslag. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Jag anser att det är ett dåligt svar på initiativärendet. lnitiativärendet är klokt då jag 
tolkar det som en önskan om att kvaliteten i kommunstyrelsens beslutsfattande ska 
förbättras genom att styrelsens ledamöter ska få längre tid på sig att sätta sig in i 
ärendet samt att arbetsutskottets ledamöter kan få kloka inspel inför sitt 
ärendeberedande möte. Jag kan inte tolka svaret på annat sätt än att de som står 
bakom svaret anser att dagens ordning är tillräcklig. Det innebär då ett avslag på 
initiativärendet. Jag tycker att det är svagt att inte minoritetsstyret står upp för att de inte 
anser att kvaliteten i kommunens beslutsfattande ska förbättras genom att göra 
ärenden som ska vidare från kommunstyrelsens arbetsutskott till kommunstyrelsen 
tillgängliga för alla ledamöter av kommunstyrelsen. 

Justerandes signatur 

   

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 78 (80) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§351 

Svar på initiativärende om att använda 
äldrenämndens överskott till julbonus från 
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck 
(V) 

KSN-2020-03452 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avslå ärendet. 

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i ett initiativärende väckt vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 25 november 2020 

- att Kommunstyrelsen beslutar att vårdbiträden, undersköterskor och 
sjuksköterskor inom äldreförvaltningen ges en julbonus på 10.000 kronorvilket 
finansieras inom ramen för äldrenämndens prognostiserade överskott. 
att KSAU ges i uppdrag att fatta beslut om detaljerade villkor för julbonusen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 10 december 2020 
• Bilaga, Initiativ om att använda äldrenämndens överskott till julbonus från 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) 

Yrkanden 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till initiativet. 

Simon Alm (-) och Jonas Segersam (KD) yrkar avslag till initiativet. 

Beslutsgång 

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

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 79 (80) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

Reservationer 

Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är för oss självklart att vi ska satsa på våra medarbetare. Alarmerande rapporter 

kommer nu om att det här året har varit förjobbigt och att många inom vård- och 

omsorg funderar på att avsluta sin anställning för att få lite vila. Det är absurt. När det 

finns pengar kvar som skulle ha använts i verksamheten, ska dessa ges i form avjulbonus 

till de anställda som har dragit- och drar-största lasten under den här pandemin. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Överskott ska användas till rätt satsningar. Välfärden behöver stärkas, men det sker inte 

genom att ge iväg miljontals kronor utan motprestation. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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g Uppsala 
kommun 

Sida 80 (80) 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-12-16 

§352 

Informationsärenden 

Statusuppdatering om Covid-19 

Föredragande: Anders Frid borg, säkerhetschef. I ngela Hagström, utveck[ingsdirektör. 

Delrapportering Utvärdering av kommunens inriktnings- och 

samordningsfunktion 

Föredragande: Stefan UnnevaEl, enhetschef. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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