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Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stadshusgatan 2 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Kommunstyrelsens protokoll tisdagen den 8 
februari 2022 

Plats och tid  

KS-salen, Stadshuset, klockan  13:00-17:21. 

Paragrafer 

1-42 

Justeringsdag  

15 februari 2022 

Justering 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av 

beslutsprotokoll. Denna återfinns på protokollets sista sida. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Närvarande 

Beslutande 

Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande och mötets ordförande 

Erik Pelling (S), 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 (-), närvarar på distans 

Simon Alm (-), närvarar på distans 
Rickard Malmström (MP), närvarar på distans 

Tobias Smedberg (V), närvarar på distans 
Jonas Segersam (KD), närvarar på distans 

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 

Pavlos Cavelier Bizas (S), närvarar på distans 

Jonas Petersson (C), närvarar på distans 
Helena Nordström Källström (MP), närvarar på distans §§ 28-42 
Karolin Lundström (V), närvarar på distans 
Linnea Alm (SD), närvarar på distans 

Eva Moberg (KD), närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Lars Niska, kommunsekreterare. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Övriga närvarande på distans 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör och 
biträdande stadsdirektör. Ola Hägglund, ekonomidirektör och biträdande 
stadsdirektör. Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör. Marta Tiberg, 

kommunikationsdirektör. Åsa Nilsson Bjervner, avdelningschef. Christian Dahlmann, 

enhetschef. Lena Grapp, stadsjurist. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef. Annica 

Nordin Söderberg (S), Sara Hägerström (M) Sara Elingfors (M), Dawn Anthony (V), 
Sophia Södergård (V), Nathalie Berggren (L), Niklas Hjelm Smith (L), Mattias Jansson 
(SD) och Stina Bergström (MP), politiska sekreterare. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 1 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att uppdra till Fredrik Ahlstedt (M) att justera protokollet tillsammans med 

mötets ordförande Mohamad Hassan (L) den 15 februari 2021. 

 

§ 2 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan med tillägg av informationsärendet 

Statusuppdatering om covid-19. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 3  

Införande av nya ekonomiska beslut i 
exploateringsprojekt 

KSN-2021-01078 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna införande av en beslutsordning för budgetar i 

exploateringsprojekt enligt ärendets bilaga 1, 
2. att budgetavvikelser ska hanteras enligt ärendets bilaga 2 samt 

3. att slutredovisning vid projektavslut ska delges kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott har beslutat om en särskild 

ordning för den ekonomiska hanteringen av exploateringsprojekt, 12 april 2016 § 44. 
För att möjliggöra en sådan uppföljning har projekten kvalitetssäkrats ekonomiskt 
samt avseende kvalitet och omfattning. Budgetar för samtliga projekt inklusive en 

hantering för avvikelserapportering kunde därför beslutas i kommunstyrelsen den 12 
februari 2020 § 5 och alla exploateringsprojekt har därefter rapporterats till 

kommunstyrelsen tre gånger årligen.  

I ärendet föreslås justeringar i tillvägagångssättet för kommunstyrelsens styrning och 

uppföljning av exploateringsprojekten. Syftet är att uppnå en mer relevant ekonomisk 
styrning och uppföljning under både planeringsskede och genomförandeskede samt 

en rättvisande bild av projektens totala kalkyl. Justeringarna föreslås dels utifrån 

erfarenheter av arbetet hittills med projektbudgetar, dels utifrån de utökade 
möjligheter som införande av ett digitalt projektledningsstöd har gett. Förslaget 

innebär att kommunstyrelsen fortsatt följer upp samtliga exploateringsprojekt på 

regelbunden basis samtidig som en utökad och mer projektspecifik styrning och 
uppföljning införs. 

Beslutsunderlag 

• Mark- och exploateringsutskottets förslag 26 januari 2022 § 4  

• Tjänsteskrivelse daterad 10 januari 2022 

• Bilaga 1, Beslutstyper, budget per projektfas i exploateringsprojekt  
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

• Bilaga 2, Avvikelseramar för budgetar per projektfas 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till mark- och exploateringsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

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

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Bra! Förslaget är ett steg i rätt riktning och, som jag länge påtalat, måste inom 
kommunens exploateringsverksamhet en standardiserad projektledningsmetodik kring 

dessa mycket omfattande projekten kraftfullt implementeras, och berörda medarbetare 

tränas i professionell projektledning. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 4  

Justerad inriktning för markförsäljning 
avseende Norra Hovstallängen 

KSN-2020-01614 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att justera inriktningen för markförsäljningen inom kvarteret Norra 

Hovstallängen genom att Uppsala Parkerings AB inte längre förutsätts vara en 
part i mobilitetsanläggningen, samt 

2. att uppdra till förvaltningen att återkomma med en fördjupad ekonomisk 
analys inför besluten om hyresavtal och markanvisningsavtal gällande Norra 

Hovstallängen. 

Sammanfattning 

Den 10 juni 2020 (§ 175) beslutade kommunstyrelsen om inriktning för markförsäljning 
avseende Norra Hovstallängen. Denna inriktning anger att marken ska säljas till en 

extern aktör och att skola, förskola och idrottshall med tillhörande friytor samt 
mobilitetsanläggningen hyrs tillbaka av kommunen, Bilaga 1. 

Genom detta ärende föreslås att mobilitetsanläggningen i stället ingår i de funktioner 
som en extern aktör ska tillhandahålla till marknaden. Kommunen genom Uppsala 

Parkerings AB behöver således inte, som en förutsättning för försäljningen, teckna 
avtal för inhyrning för detta ändamål. 

Beslutsunderlag 

• Mark- och exploateringsutskottets förslag 26 januari 2022 § 5 

• Tjänsteskrivelse daterad 19 januari 2022 

• Bilaga 1. Norra Hovstallängen inriktning för markförsäljning 2020-05-04 (KSN-
2020-01614) 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Yrkanden 

Mohamad Hassan (L) och Ulrik Wärnsberg (S) yrkar, med instämmande från Hanna 
Victoria Mörck (V): 
att uppdra till förvaltningen att återkomma med en fördjupad ekonomisk analys inför 

besluten om hyresavtal och markanvisningsavtal gällande Norra Hovstallängen. 

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

instämmande från Simon Alm (-) och Stefan Hanna (-): 
att projekt Norra Hovstallängen avbryts. 

Simon Alm (-) och Stefan Hanna (-) yrkar i andra hand bifall Mohamad Hassan (L). 

Beslutsgång 

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

Ordförande ställer därefter Mohamad Hassan (L) med fleras tilläggsyrkande mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter mark- och exploateringsutskottets förslag mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Reservation 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M) och Jonas 
Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Ahlstedt (M) med flera 

yrkande med motiveringen: 

Moderaterna och Kristdemokraterna har hela tiden påtalat det olämpliga i att bygga en 

skola bara meter från en av Uppsalas mest trafikerade korsningar. Såväl trafiken som 
luftkvaliteten riskerar att innebära stora problem. 

Skolan borde sedan länge ha påbörjat att uppföras på annan central plats. Med vårt 
förslag hade en skola redan kunnat vara etablerad. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 
Det är beklagligt att inte idéer och förslag, kopplat till ärenden liknande detta, förankras 
bättre mycket bättre innan de sjösätts. Det är dåligt att så stora och viktiga frågor blir 
hängande i luften när behovet av centrala förskolor och skolor är stort. Jag anser att 

ingångstanken att hyror ska sättas utifrån betalningsförmåga är en dålig idé. Hyresnivån 

ska i huvudsak styras utifrån vilken kvalité som en uppdragsgivare förväntar sig på 

önskade fastigheter. Jag förväntar mig att det beslutade tilläggsyrkandet bland annat 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
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innebär att vi får en tydlig dragning om vad som händer efter år 20 om en sådan 
hyresbindningstid skulle bli aktuell. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motivering: 
Principiellt är det en dålig plan för Norra Hovstallarängen. En skola på platsen är inte 

idealiskt och det finns bättre lösningar. Det innebär att Moderaternas yrkande om att 

avbryta sådan planering är välkommet och förtjänar stöd. 

Ärendet i sig är dock avgränsat till att skapa en bättre struktur för hur de planerade 
behoven ska kunna tillgodoses inom ramen för den plan vi i grunden inte gillar. Det är 

inte ologiskt och finns inga kända skäl att vända sig emot. 

Särskilda yttranden 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande: 

Vänsterpartiet ser positivt på att denna fråga rör sig framåt. Samtidigt är det mycket 
viktigt att det tas ett helhetsgrepp om en hållbar mobilitet i området. Olika typer av 

cyklar behöver beredas plats, elcyklar vill man till exempel ofta parkera inomhus och då 
kan garage tjäna detta syfte. 

En annan fråga i sammanhanget är om vi ska äga skolfastigheter eller inte, att äga 

fastigheterna innebär en rådighet som underlättar för att ta ett helhetsgrepp om såväl 
mobiliteten som andra avgörande frågor för områdets fortsatta utveckling. 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 

Centerpartiet anser att det vore ett misstag av Uppsala kommun att uppföra en skola i kv 
Norra Hovstallängen. Luftmiljön utmed Kungsgatan hör till den sämsta i Europa, varför 
det är en gravt olämplig lokalisering för en skola. Dessutom är fastigheten för trång för 

att uppföra en bra skola för så många elever som planeras. Centerpartiet har tidigare 

föreslagit kv Kölen längre söderut i Kungsängen som alternativ placering för en skola, 
och förordade därför att projektet skulle avbrytas. 

Kent Kumpula (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Sverigedemokraterna anser i likhet med Moderaterna och Simon Alma att lokaliseringen 

av skola på den tilltänkta platsen inte är bra och att planeringen av projektet i sin 

nuvarande form därför bör avbrytas. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 5  

Samarbetsavtal med Vattenfall eldistribution 
AB avseende elledningar 

KSN-2021-02211 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna samarbetsavtal mellan Uppsala kommun och Vattenfall 

eldistribution AB enligt bilaga 1, under förutsättning att gatu- och 
samhällsmiljönämnden fattar ett likalydande beslut. 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsförvaltningen och Vattenfall eldistribution AB har identifierat ett behov 
av ett övergripande samarbetsavtal som omfattar elledningar inom fastigheter ägda av 

kommunstyrelsen. Samarbetsavtalet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt 
markutnyttjande och samordning av ledningsarbeten inom Uppsala. Det syftar även till 
att minska parternas beredningstider när nya elledningar behöver anläggas, eller då 

befintliga ledningar behöver flyttas. 

Beslutsunderlag 

• Mark- och exploateringsutskottets förslag 26 januari 2022 § 3 

• Tjänsteskrivelse daterad 14 januari 2022 

• Bilaga 1, Samarbetsavtal inklusive bilagor, Vattenfall eldistribution AB 

Beslutsgång 

Ordförande ställer mark- och exploateringsutskottets förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 6  

Överenskommelse med 
Civilförsvarsförbundet Uppsala avseende 
uppstart av frivillig resursgrupp (FRG) 

KSN-2019-03666 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att ingå överenskommelse med Civilförsvarsförbundet Uppsala avseende 
uppstart av frivillig resursgrupp (FRG), samt 

2. att ge kommunledningskontoret uppdraget att utveckla den frivilliga 

resursgruppen genom övning och utbildning. 

Sammanfattning 

Inom den svenska krisberedskapen fyller frivilligheten en viktig roll och ofta är den en 
viktig del under en särskild händelse. När samhällets ordinarie resurser inte räcker 

till vid samhällsstörning eller kriser kan de frivilliga resurserna förstärka den offentliga 

beredskapens aktörer med både specialistkompetens och personella resurser. 

Samhällsstörningar har på senare år visat att även Uppsala kommun kan vara i behov 

av stöd från frivilligas insatser.  

Ett sätt att samarbeta med frivilligheten är genom upprättandet av en frivillig 

resursgrupp (FRG). Detta koncept består av frivilliga resurser som stödjer och förstärker 
kommunens krishanteringsförmåga vid fredstida samhällsstörningar.  FRG:s uppgift är 

att finnas till hands när de ordinarie resurserna inom kommunen behöver förstärkas.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 18 januari 2022 § 21 

• Tjänsteskrivelse daterad 21 december 2021. 

• Bilaga 1, Överenskommelse med Civilförsvarsförbundet Uppsala avseende 
uppstart av frivillig resursgrupp (FRG). 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Beslutsgång 

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

Särskilda yttranden 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande: 

Som en extern granskare redan har påpekat finns det ett behov av att fortsatt utveckla 
kommunens samverkan med civilsamhället. Civilsamhället har en unik möjlighet till att 

nå ut till kommunens medborgare vid krissituationer och för att kunna göra det behöver 
civilsamhället beredas tillfällen till att vara mer aktiva i planeringen innan en 

krissituation och i dialogen under densamma. 
Kommunen borde ha tydligare former för samverkan på plats redan i idag, innan krisen 

kommer. Denna överenskommelse är ett steg i rätt riktning, men kommunen behöver 
göra mer för att säkerställa att arbetet med krishantering alltid ligger ett steg före. 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Äntligen. Jag har länge förespråkat att ett liknande samarbete ska etableras för att både 

stärka kommunens civilförsvarsförmåga och förmåga till god krisberedskap i allmänhet. 
Det är dock viktigt att inte nöja sig med denna viktiga förbättring utan också säkerställa 

att kommunen etablerar liknande frivilliga samarbeten med viktiga företag som har 
rådighet över viktiga resurser som snabbt kan behöva aktiveras vid en allvarlig 

krissituation. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 7  

Erbjudande om aktieteckning i Energikontoret 
samt förnyat serviceavtal 

KSN-2020-01426 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att inte förvärva aktier i Energikontoret i Mälardalen AB, samt 

2. att ge kommunledningskontoret i uppdrag att förhandla serviceavtal med 
Energikontoret. 

Sammanfattning 

Uppsala kommun har haft ett serviceavtal med Energikontoret i Mälardalen AB 
(Energikontoret) sedan 2006. Energikontoret har erbjudit Uppsala kommun 

möjligheten att förvärva aktier i bolaget och därigenom bli delägare i bolaget och i 
samband med detta sagt upp serviceavtalet till innevarande avtalsperiods slut.  

Uppsala kommuns bedömning är att fortsatt samverkan med Energikontoret är 
önskvärd och bidrar till ökad måluppfyllelse för kommunens mål inom energiområdet. 

Kommunens bild är emellertid att ett nytt serviceavtal ger bäst förutsättningar för den 

fortsatta samverkan. Mot bakgrund av detta föreslås att Uppsala kommun inte 
förvärvar aktier i bolaget samt att kommunledningskontoret får i uppdrag att 

omförhandla ett serviceavtal med Energikontoret. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 januari 2022 § 33 

• Tjänsteskrivelse daterad 10 januari 2022 

• Bilaga 1, Erbjudande om aktieköp 

• Bilaga 2, Befintligt serviceavtal 

Yrkande 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 

att kommunen ska förvärva aktier enligt Energikontoret i Mälardalen AB:s förslag. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Jonas Segersams (KD) ändringsyrkande mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Reservation 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 

Kristdemokraterna yrkade, i motsats till förslaget, att Uppsala kommun ska bli delägare i 
Mälarenergi AB. Detta främst för att visa solidaritet mot Västerås stad och Eskilstuna 
kommun som är viktiga samarbetspartner för Uppsala. Att bara åka snålskjuts på 

bolaget genom ett serviceavtal när vi nu kan bli delägare är en dålig lösning. Om vi ändå 
har en väl upparbetad relation och samarbete bör vi emot komma övriga ägares 

erbjudande att gå in som aktieägare då vi också kan vara med och påverka bolagets 
utveckling. För kristdemokraterna ser vi gärna att vi lyfter frågan om att utreda 

möjligheten att investera i kommunal kärnkraft. Exempelvis skulle de olika kommunerna 
som äger bolaget kunna äga ett SMR - kraftverk var placerat i Forsmark. 

  



Sida 15 (90) 

 

Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 8  

Lån till Stiftelsen Jälla Egendom för 
spannmålstork, flytgödselspridare och 
stängsling 

KSN-2022-00060 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att bevilja lån om 7,4 miljoner kronor till Stiftelsen Jälla Egendom för 
finansiering av spannmålstork och flytgödselspridare samt stängsling av 

betesmark, samt 

2. att upphäva kommunstyrelsens tidigare beslut från juni 2018 §108 avseende 
lån till Stiftelsen Jälla egendom om 1,6 miljoner kronor.  

Sammanfattning 

Stiftelsen Jälla Egendom har i enlighet med ärendets bilaga 1 inkommit med en 

ansökan om lån om totalt 7,4 miljoner kronor för att finansiera en spannmålstork, en 

flytgödselspridare och stängsling av betesmark.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 18 januari 2022 § 21 

• Tjänsteskrivelse daterad 5 januari 2022 

• Bilaga 1, ansökan om lån från Stiftelsen Jälla Egendom 

Yrkanden 

Simon Alm (-) yrkar: 
att ärendet återremitteras för inhämtning av kompletterande beslutsunderlag 
beträffande stiftelsens återbetalningsförmåga. 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsgång 

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

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Reservation 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 

Undertecknad står inte bakom omställningen till ensidig utbildning på Jälla istället för ett 
bredare och mångsidigare utbildningserbjudande. Även om detta ärende hänvisas vara 
en konsekvens av den omställningen hade ändå de föreslagna investeringarna delvis i en 

verksamhet med både konventionell och ekologisk verksamhet. Det som dock är ett 
återkommande problem med ärendehanteringen vid tillfällen där kommunen ska bevilja 

verksamhetsstöd eller lån, är att vi som beslutsfattare inte får någon rimlig insyn i 
återbetalningsförmågan vid lån eller det egentliga behovet vid fall av stöd. Då 

underlaget därmed är bristfälligt bör det återremitteras för inhämtande av 
komplettering. 

Särskilda yttranden 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam 

(KD) lämnar ett särskilt yttrande: 

De föreslagna investeringarna på Jälla är i första hand relaterade till övergången till 

EKO-produktion. Det har våra partier inte ställt sig bakom utan vi ville fortsätta 

satsningarna på kvalitativ undervisning som innebär att eleverna på Jälla rustas med 

kunskaper inför framtida arbetsliv inom såväl ekologisk som konventionell produktion. 

Kent Kumpula (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 

I sak motsätter sig inte Sverigedemokraterna inköp av den aktuella utrustningen som 

sådan, men den återspeglar problemet att man tycks vilja ensidigt satsa på utbildning i 
huvudsak eller rentav endast i ekologisk odling. Detta gör troligtvis elevernas attraktivitet 
på arbetsmarknaden efter examen begränsad. 
En utbildning av den här typen måste rimligtvis vara utformad för att ge eleverna bästa 

möjliga utsikter till framtida anställning, oavsett om det handlar om konventionell eller 

ekologisk jordbruksproduktion. Det är inte rimligt att av politiska eller ideologiska skäl 
göra elevernas utbildning smalare än vad som skulle vara till gagn för dem. 
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§ 9  

Finansrapport 1 januari - 31 december 2021 

KSN-2021-00387 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna finansrapporten för perioden 1 januari – 31 december 2021 och 
lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt de finansiella riktlinjerna ska finansverksamheten kvartalsvis avrapporteras till 

kommunstyrelsen. Denna finansrapport redovisar utvecklingen inom den finansiella 

verksamheten för perioden 1 januari till 31 december 2021 och huruvida den finansiella 
verksamheten bedrivits i enlighet med fastställd policy och tillhörande riktlinjer.  

Varje månad sammanställs en finansrapport till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Dessa månadsrapporter återfinns i bilaga 1–12. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 1 februari 2022 § 42 

• Tjänsteskrivelse daterad 24 januari 2022 

• Finansrapport per januari 2021, Uppsala kommun- och koncern  

• Finansrapport per februari 2021, Uppsala kommun- och koncern  

• Finansrapport per mars 2021, Uppsala kommun- och koncern  

• Finansrapport per april 2021, Uppsala kommun- och koncern  

• Finansrapport per maj 2021, Uppsala kommun- och koncern  

• Finansrapport per juni 2021, Uppsala kommun- och koncern  

• Finansrapport per juli 2021, Uppsala kommun- och koncern  

• Finansrapport per augusti 2021, Uppsala kommun- och koncern  

• Finansrapport per september 2021, Uppsala kommun- och koncern 

• Finansrapport per oktober 2021, Uppsala kommun- och koncern  

• Finansrapport per november 2021, Uppsala kommun- och koncern  

• Finansrapport per december 2021, Uppsala kommun- och koncern 
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Yrkande 

Simon Alm (-) yrkar, med instämmande från Stefan Hanna (-): 
att en översyn av pensionsmedelsförvaltningen görs i syfte att på en längre 
utvärderingshorisont kunna dra slutsatser av om eventuellt behov av justerad strategi. 

Stefan Hanna (-) yrkar, med instämmande från Simon Alm (-): 

att kommunstyrelsen till nästa möte ska få en räntekänslighetsanalys där olika scenarier 

beskrivs kopplat till olika nivåer av höjd styrränta. 

Mohamad Hassan (L) yrkar avslag till Stefan Hannas (-) tilläggsyrkande. 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Simon Alms (-) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Reservationer 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 
Många aktörer i den svenska ekonomin är överbelånade. Staten är det fortfarande inte. 

Samtidigt har staten på grund av pandemin och valåret börjat låna i oroväckande hög 
takt. Om även staten återigen blir för finansmarknaden oacceptabelt belånad upprepas 

inledningen av finans- och fastighetskrisen som Sverige upplevde de första året av 1990-
talet och som slutade med en djup kris då Sveriges kreditvärdighet, som länge försämrats 
kraftigt ifrågasattes av finansmarknaden. 

Det som skiljer dagens läge från 90-talskrisen var inte bara att hushållen och företagen, 

främst fastighetsbolagen, då var överbelånade utan då inkluderades den svenska staten 
i dålig ekonomisk hushållning. Statens finanser är ännu inte i lika risig form som på 90-
taletn. De stora riskerna nu är hushållens och kommunernas belåning. Stigande räntor 
kan fort leda till att hushållens och kommunernas kreditgivare sitter på stora volymer 

nödlidande krediter. Hushållen mot banksektorn och kommunerna och regionerna i stor 

utsträckning mot Kommuninvest. 

Enligt mig har kommuner och regioner alltför lättvindigt kunnat rekvirera lån från 
Kommuninvest. Kommuninvests lättvindighet kan lätt bli en ”svart svan” inom svensk 
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ekonomi. Bolånen och konsumtionskrediter till många hushåll gör många mycket 
räntekänsliga. Många företag är också mycket räntekänsliga. 
Överbelåningskriser är i vissa länder återkommande företeelse och beror på att nya 

generationer inte har minnen av tidigare kriser och dess effekter. Samt att regelverken, 
som ska vara verksamma i krislägen, i stället för att efterlevas ses som felaktiga. 
Pandemin och ett flertal räddningsoperationer av Euron har använts som motiv för att 

frångå kloka regleringar inom hela EU. Europeiska centralbanken för 19 medlemsländer, 

och andra centralbanker, har medvetet stimulerat ekonomin genom att trycka pengar 
varvid efterfrågan i ekonomin kortsiktigt stimulerats och motverkat deflation. Dock byggs 

då långsiktigt upp ett inflationstryck som förr eller senare ger prisökningar som i sin tur 
kräver högre räntor för att tyglas. Mycket talar för att kommande kris inte blir en isolerad 

svensk kris som på 90-talet. Den här gången är sannolikheten stor att nästa ekonomiska 
kris utlöses av stora händelser i andra delar av världen som starkt påverkar 

världsekonomin. Inte minst USA brottas med många strukturella problem och av en 
mycket stor politisk instabilitet. Det finns betydande obalanser i många viktiga länder 

som kommer att kunna utlösa en större kris som garanterat påverkar Sverige som är ett 

litet land med stort behov av global handel. 

Det är oroliga tider. Sedan 2009 har världens riksbanker mer eller mindre låtit 
sedelpressarna gå och till och med köpt obligationer på den privata 

fastighetsmarknaden. Det dämpade härdsmältan i världsekonomin i samband med att 

Lehman Brothers konkurs. Sedelpressarpolitiken har dämpat de kortsiktiga negativa 

konsekvenserna av Lehman Brother kraschen och Covid-19 pandemin. Nu talar mycket 
för att vi sett slutet på glödheta sedelpressar och början på stigande styrräntor. 

Förhoppningsvis dämpas inflationen av att konsumtionsmönstret ändras när 
pandemirestriktionerna släpper så att konsumtionen av saker minskar till fördel för 

konsumtionen av tjänster. Enkelt uttryckt mindre prylar och mer restaurangbesök, 
teaterbesök, resor och så vidare istället. Mindre prylar bidrar säkert till ett minskat 
inflationstryck och en bättre fungerande globala logistik. 

I relationerna mellan västvärlden och Kina pyr ett handelskrig, som utöver pandemins 

konsekvenser bidragit till ekonomisk instabilitet. I Sverige har också onödigt tidig 
avveckling av funktionella kärnkraftsreaktorer, Sveriges anslutning till EU:s 

gemensamma elmarknad och en mindre smart geopolitisk konflikt med Ryssland som 
har makten att påverka våra energipriser. 
I finansrapporten går det bland annat att läsa: 

”Nettolåneskulden, den externa upplåningen med avdrag för banktillgodohavanden, 
uppgick per 31 december till 15 737 miljoner kronor vilket är en minskning med 306 

miljoner kronor jämfört med vid ingången av året. Riktlinjerna för den externa 
upplåningens förfallostruktur är att högst 40 procent av koncernens externa skuldportfölj 

får förfalla inom 12 månader och att den genomsnittliga kapitalbindningstiden ska vara 
minst 2 år.” 

Jag har länge varit mycket kritisk över att kommunens låneskuld tillåtits växa till så höga 
nivåer. Jag var kritisk när Uppsala kommun anslöt sig till Kommuninvest och tecknade 

borgen för alla dess lån för övriga kommuner, regioner och kommunala bolag som är 
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medlemmar. Det var en onödig expansion av kommunens ekonomiska ansvarstagande. 
Det är min uppfattning att kommunen ska inta ett beredskapsläge inför det som med 
historiskt jämna mellanrum sker, kännbara ekonomiska kriser. God beredskap är bland 

annat att kommunkoncernens balansräkning, där tillgångar och skulder kommer att tas 
fram och värderas i en traditionell ekonomisk brottningskamp mellan gäldenärer och 
borgenärer i krisläge, är välskött. Det är klokt att rusta oss för ett sådant scenario. Ju mer 

förberedda vi är desto mindre kommer det att drabba både nuvarande invånare och 

framtida, som våra barn och barnbarn. Genom att försvara kommunens tillgångar väl 
förskingras inte heller den förmögenhet som tidigare generationer genom försakelser 

skapat till vår generations nytta. Ibland är utförsäljningar av kommunens tillgångar 
kloka att genomföra till goda marknadsvillkor. Allt för billiga utförsäljningar, för att 

försöka minska låneskulden, betraktar jag som usel ekonomisk hushållning av 
invånarnas tillgångar. I kriser saknar de flesta tillgångar sitt rätta värde utan får slumpas 

bort. 
Ska allt för expansiva investeringsplaner få fortsätta öka ränteriskerna som hårt kan 

drabba kärnverksamheterna? Ska vi låta oss luras av de senaste årens goda resultat, 

som i huvudsak kan kopplas till de extra stadsbidragen med anledningen av Covid-19 

pandemin? Ska vi se de aggressivt expansiva befolkningsplaner som kommunen har som 
kloka? Är det klokt att kraftigt spä på kommunens riskexponering? Är det Uppsalahem AB 

eller Skolfastigheter AB som ligger i farozonen att säljas till lika ofördelaktiga villkor som 

kommunen tvingades till när Uppsala Energi såldes till Vattenfall? 

Historiskt uppstår en akut ekonomisk kris efter ett utdraget krisförlopp. 
Förvärvsfrekvensen den 1 januari 1990 låg på övar 82 procent och hade 1994 fallit till 72 

procent, drygt tio procent. Under bara två år av dessa fyra år gick över 500 000 invånare 
ut i öppen arbetslöshet. I december 1999, tio år senare låg förvärvsfrekvensen kvar på 72 

procent. Även inför nästa större kris kan vi förvänta oss en snäll inledning som snabbt blir 
mycket jobbigare. 
Låt oss anta att 40 procent av koncernens skulder måste omförhandlas inom 12 

månader. Med skulder på 15 737 miljoner kronor ska 6 295 miljarder kronor belastas med 

säg 2 procents högre räntekostnader. Det är 126 miljoner kronor. 
När krav på ekonomisk åtstramning uppstår kommer det inte främst drabba 

rättsapparaten, stora infrastrukturprojekt, offentliga myndigheter eller 
transfereringssystemen utan den offentliga servicen. Det vill säga den offentliga servicen i 
form av hälso- och sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg och omsorgen av 

funktionshindrade. Det är inom dessa områden som de mesta nedskärningarna och 
effektiviseringarna kommer att tas för att finansiera merkostnaderna från framtida 

räntehöjningar. 
Om vi behåller det tioåriga perspektiv som 90-talskrisen ovan beskriver kommer Sverige 

fram till 2032 tvingas till många tuffa prioriteringar och alltmer av dagens 
samhällskontrakt kommer då att erbjudas genom privata marknadslösningar. Det kan 

vara mycket positivt men det ska inte ske för att man inte har några alternativ och i panik 
under kristider, det blir ofta dåliga lösningar. 

Det som gjort dagens samhällskontrakt, det vi förväntas få för alla skattepengar och 
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avgifter, möjligt är ekonomisk tillväxt. Mellan 1870 och 1970 var Sverige en ekonomisk 
tigerekonomi. Under 1970-talet försämrades tillväxtpolitiken successivt till förmån för 
fördelningspolitiken. År 1990 fanns 8,4 miljoner invånare i Sverige och nu är vi cirka 10,5 

miljoner officiella invånare. Till det officiella invånartalet ska papperslösas konsumtion 
av tjänsterna i samhällskontraktet läggas till. Mycket talar för att det rör sig om 
hundratusentals människor. Omfattande lånefinansiering av konsumtion av offentliga 

tjänster är i längden ohållbart. Andelen invånare som är självförsörjande måste därför 

kraftigt öka för att en allvarlig krissituation ska kunna undvikas. Därför är inte minst 
Uppsala i stort behov av en skolverksamhet som levererar betydligt fler väl kvalificerade 

för att axla den privata arbetsmarknadens behov av tillräckligt meriterade rekryter. 
Ovan beskrivningar anser jag tydligt motiverar att kommunen måste tillämpa en bättre 

ekonomisk hushållning och driva verksamheten så att inte kärnverksamheterna kraftigt 
drabbas mer än de kvalitetsbrister som redan är ett faktum när nästa ekonomiska kris 

sannolikt inleds under 2023. Kommunen bör redan nu skapa en reformgrupp med 
uppgiften att rusta kommunen till att fokusera på kärnverksamheterna och kraftigt 

effektivisera det som kan skötas mycket bättre än nu. Bland annat genom att kraftigt 

minska byråkrati, administrationskrav och delegera både ansvar och befogenheter för 

att skapa förbättringslösningar som klarar av att leverera kärnverksamheterna med 
kvalité. Ett liknande reformarbete kan relativt snabbt förbättra kvalitén inom skola, vård 

och omsorg. Uppsala kommun blir också väl förberett när kreditgivarna i krisens 

akutskede kommer att utkräva täckning för sina krediter från den offentliga sektorns 

balansräkningar. Om detta ansvarsfulla arbete görs återstår då bara den ”svarta svan” 
som åtagandet kopplat till Kommuninvest representerar. 

Jag vill inte att kommunen ska hamna i ett läge där vi återigen tvingas sälja ut 
exempelvis Uppsalahems tillgångar till underpriser på grund av att kommunen agerat 

långsiktigt ansvarslöst. Kanske skall uppgiften till den nämnda reformgruppen vara att 
kommunen ska äga Uppsalahem AB och Skolfastigheter AB också om tio år? Och att ha 
råd att säkerställa en god kvalité inom skola, vård och omsorg. Vi kan undvika en mycket 

negativ utveckling för kommunens kärnverksamheter. Det kräver en mycket klokare 

ekonomisk hushållning och en långsammare ambition kopplat till 
befolkningsutvecklingen. Och det kräver ett stopp för spårvägsplanerna. 

Det är viktigt att kommunstyrelsen inom kort får en presentation av en 
räntekänslighetsanalys där olika scenarier beskrivs kopplat till olika nivåer av höjd 
styrränta. 

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

motiveringen: 
Redovisningen av pensionsmedlens utveckling understryker behovet av en revidering. 
Det är alldeles för mycket utebliven avkastning för att vara acceptabelt. Det är en 

tillräckligt stor volym pengar för att bidra till uppfattningen att en avkastningsnivå på 

knappt hälften av stockholmsbörsens avkastningsindex, på något sätt skulle vara bra. 

Vidare borde avkastningsorienterade medel i volatila sammanhang redovisas på 
rullande tolv och 60 månader för att man ska kunna bilda sig en seriös uppfattning av 
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verksamheten som bedrivs. Det är också så att långsiktiga placerade medel i tillgångar 
med risk tenderar att lockas in i fel sorts kapitalallokering om man inte har en långsiktig 
utvärderingshorisont för medlen. Det är av det enkla skälet att tillgångsvärderingar kan 

skifta dramatiskt under enskilda dagar, månader och år, men mönstret blir extremt 
tydligt på längre tidshorisonter såsom 5 år eller längre. Vid sådan längre tidshorisont är 
det i normalfall uppenbart att exempelvis räntepapper av så kallad låg risk tvärtom är en 

allvarlig risk för försämrad avkastning. Om pensionsmedlen behövs inom väldigt kort bör 

andelar naturligtvis flyttas över till mindre volatila tillgångar, men att vi under 2021 eller 
2022 är inne i en sådan period framgår inte alls av underlaget. 

En översyn skulle kunna vara lämpligt. Under 2021 fanns det mer än 100 miljoner skäl till 
en annan strategi, vilket vi nu med facit i hand borde överväga. Hade det varit 

styrelseledamöternas egna medel hade undertecknads synpunkter varit alldeles 
självklara. Undertecknad har exempelvis för egen del 98 procent aktier i kapital 

allokering exkl. bostäder och bilar, vilket år 2021 gav en avkastning om 125 procent på 
totalt förvaltat aktiekapital där hänsyn ej tas till eventuella hävstångsinstrument. Vid en 

sådan jämförelse är den uteblivna avkastningen 730 miljoner kronor. Det är tragiskt att 

sådana självklarheter ofta lockar offentliga företrädare till att vilja få tips och idéer som 

de egentligen bara vill tillämpa för sin egen vinning, men nästan alltid är fullständigt 
ointresserade av att lyssna av vad gäller deras offentliga uppdrags medelsförvaltning. 

Särskilt yttrande 

Kent Kumpula (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är anmärkningsvärt att man i förvaltningen av kommunens pensionsmedel inte 
lyckats bättre än att man ligger under 50% av genomsnittsutvecklingen på börsen. 

Eftersom pensionspengar rimligtvis inte är tillgångar av en art som kan behöva göras 
tillgängliga med kort varsel lämpar de sig för en mer långsiktig placering där hänsyn till 

kortsiktiga fluktuationer inte behöver tas i lika stor utsträckning. 

Även om Kommunstyrelsen naturligtvis inte ska detaljstyra hur portföljen ska förvaltas så 

kan en översyn av riktlinjerna vara nödvändig. Det kan nog låta som en ansvarsfull och 

eftertänksam hantering att Uppsala kommuns pensionsmedel ska vara placerade i 

lågriskpapper, men att tillgångarna på det viset i praktiken är åtskilliga hundra miljoner 
kronor lägre än vad som kunnat vara fallet, är inte ansvarsfullt eller eftertänksamt utan 
ett svek mot dem vars pengar man är satt att förvalta. 
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§ 10  

Satsning på friidrottsevenemang 

KSN-2021-03236 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avsätta en budgetram på 2 861 400 kronor för genomförande av 
friidrottsevenemang 2022–2026 enligt fördelning i ärendebeskrivningen, 

2. att uppdra till Destination Uppsala att teckna avtal kring genomförande av 
friidrottsevenemang med Upsala IF Friidrott inom ramen för de ekonomiska 
förutsättningar som redovisas i föredragningen, samt 

3. att beställa en läktare till Uppsala Friidrottsarena med kapacitet på 1 000 

sittplatser. 

Sammanfattning 

Friidrotten i Uppsala upplever en stark tillväxt. Fler barn och ungdomar börjar träna 

friidrott och på elitnivå skördas framgångar med bland annat medaljer på SM-nivå. 

Uppsala kommun har genom de nya anläggningarna, Uppsala friidrottsarena och IFU-

arena, fått möjlighet att arrangera högprofilerande friidrottstävlingar. För att kunna 
ansöka om dessa behöver kommunstyrelsen fatta beslut om evenemangsstöd till 

evenemangen. Storleken på evenemangsstödet hänger ihop med antal deltagare och 
förväntade turistekonomiska intäkter från evenemanget.  

För att uppfylla krav på publikkapacitet för större friidrottsevenemang behöver en ny 
permanent läktare uppföras på Uppsala friidrottsarena. Kommunstyrelsen föreslås 

därför även besluta att beställa en ny läktare till Uppsala friidrottsarena för att möta 
krav rörande publikkapacitet för större friidrottsevenemang 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 januari 2022 § 33 

• Tjänsteskrivelse daterad 19 januari 2022 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
att budgetramen utökas till 3 100 000 kronor. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Mohamad Hassan (L) och Simon Alm (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

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

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Uppsala har den stora förmånen att idag ha världens mest intressanta och mest 

profilerade friidrottare, Armand Duplantis, som medlem i Upsala idrottsförening, UIF. 
Duplantis har också starkt bidragit till att sätta Uppsala på världskartan när han under 

en tid också valde att ha sin svenska bostadsort i Uppsala. Han utsågs också 2020 till 

”Årets marknadsförare av Uppsala”. 

Den 9 februari 2022 genomförs en stavhoppningstävling i Uppsala där tio av världens 
bästa stavhoppare deltog. UIF hade sålt väldigt många biljetter till detta arrangemang 

men tvingades på grund av att Covid-19 restriktionerna inte hävdes tidigare begränsa 
publiken till 500 personer. Detta har kraftigt påverkat UIFs ekonomi. Jag anser att 

Uppsala kommun har mycket att vinna på att inkluderat i stödinsatser till av pandemin 

särskilt drabbade inom närings- och föreningslivet utökar budgetramen med 238 600 

kronor och bli 3.100.000 kronor. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 11  

Studieresa till Odense, Danmark, för 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSN-2022-00253 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att kommunstyrelsens arbetsutskott och stadsdirektör deltar på studieresa till 

Odense, Danmark. 

Sammanfattning 

Odense i Danmark har identifierats som en kommun som kan ge Uppsala mycket 

kunskap och erfarenheter kring de utmaningar kommunen står inför. I Odense finns 
kunskap och inspiration som kan hjälpa Uppsala att utveckla verksamheter och 

arbetssätt. Det gäller främst inom områdena mobilitet och kollektivtrafik, 
hållbarutveckling och näringslivsutveckling.  Därför arrangeras en studieresa hit för 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 4–5 april 2022. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 1 februari 2022 § 43 

• Tjänsteskrivelse daterad 30 januari 2022 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

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

Reservationer 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Jag anser att en liknande resa är slöseri med skattemedel och fel använd tid för de 
politiker som i stället bör besöka Uppsalas skolor, äldreboenden och gå ut och studera 
kvalitén på våra gator och torg. Kommunstyrelsen arbetsutskott har redan varit på 

studieresa till Danmark och då i en tid innan de flesta partier representerade i Uppsala 
kommunfullmäktige ställde sig bakom Uppsalapaketets exploateringsplaner. 
Vad är det som ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott ska lära sig i Odense? På 

vilket sätt får det något praktiskt värde i det fortsatta plan- och byggnadsarbetet i 

Uppsala? Jag antar att syftet med besöket återigen är att lyssna på Odenses erfarenheter 
kopplat till deras spårvägsprojekt. Jag anser till att börja med inte att Uppsala kommun 

ska investera i omodern spårväg. 
Det går inte att jämföra danska ekonomiska förutsättningar för liknande spårvägsprojekt 

med svenska då den danska staten är en stor delfinansiär i liknande projekt. Om det 
skulle vara motiverat med en liknande resa borde det i så fall vara med syftet att försöka 

förstå hur våra danska grannar arbetar med integrationsutmaningar. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 

En långväga resa av detta slag är inte tillräckligt motiverad utifrån ett miljö eller 

ekonomiperspektiv. 
Mer nytta skulle exempelvis vara att lägg ett par dagar här hemma i Uppsala på att inte 

bidra till resandeutsläpp och jobba med strategiska frågor inom medelsförvaltningen 
eller andra tunga budgetposter. 
Även om nyttan därmed är bristande så blir det nog i alla fall roligt för de som gillar att 

resa. 

Särskilt yttrande 

Kent Kumpula (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 

Företrädare för Uppsala kommun har de senaste åren varit på, eller avsett att delta i ett 

flertal studieresor till olika europeiska städer, bland annat Freiburg im Breisgau, Århus, 
Wien och Utrecht. Det har säkerligen varit hemskt trevliga resor för deltagarna, men 

nyttan för Uppsalas skattebetalare är oerhört svårt att sätta fingret på. 

Om man betänker att Uppsalas skatteskuld uppgår till drygt 70 000 kr per 
kommuninvånare så är det extra svårt att motivera den här sortens kostnader. 

Mot bakgrund av detta förespråkar Sverigedemokraterna en stor återhållsamhet med 
den här sortens utgifter. En stor del av den nytta deltagarna menar sig ha haft av tidigare 
resor går att uppnå med betydligt enklare medel, inte minst on-line. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 12  

Kommungemensam 
informationshanteringsplan för HR-
information 

KSN-2021-03400 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att fastställa förslag till kommungemensam informationshanteringsplan för 
HR-information. 

Sammanfattning 

Den gällande dokumenthanteringsplanen för personalhandlingar har blivit inaktuell 
och behöver ersättas med en kommungemensam informationshanteringsplan som 

följer stadsarkivets rutin och mallar. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 11 januari 2022 § 3 

• Tjänsteskrivelse daterad den 15 december 2021 

• Bilaga 1, kommungemensam informationshanteringsplan för HR-handlingar 

Beslutsgång 

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

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 

Den som tar del av underlaget till beslut får ett tydligt exempel på att byråkratin och 
administrationen inom kommunen fått oacceptabelt omfattande dimensioner. Jag är väl 

medveten om att det finns allt för mycket lagar och direktiv som ställer krav på bland 
annat kommuner att agera på olika sätt och i alla tänkbara situationer. Vi måste få ett 
stopp på denna inte minst kostnadsdrivna utveckling av administrativt arbete. Som allt 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

för ofta kan jag konstatera att det finns allt för mycket byråkrati och administration men 
för lite kompetent ledarskap. För att stärka kommunens arbetsmiljöer och för att 
förbättra kvalitén inom skola, vård och omsorg behöver chefsutbildningarna stärkas och 

administrationen kraftigt begränsas. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 13  

Yttrande över kommunrevisionens granskning 
av det förebyggande arbetet mot jäv, mutor 
och korruption 

KSN-2021-02458 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har överlämnat en rapport över en granskning av kommunens 

förebyggande arbete mot jäv, mutor och korruption till kommunstyrelsen för yttrande 
senast den 30 november 2021. Kommunstyrelsen har medgetts förlängd tid till 

yttrande till den 9 februari 2022. 

Revisionen bedömer efter granskningen att kommunstyrelsens övergripande 
förebyggande arbete mot jäv, mutor och korruption inte helt sker på ett 

ändamålsenligt sätt. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 11 januari 2022 § 4 

• Tjänsteskrivelse daterad den 20 december 2021 

• Bilaga 1 yttrande från kommunstyrelsen 

• Bilaga 2, kommunrevisionens granskningsrapport via länk till kommunens 
hemsida 

Beslutsgång 

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

https://www.uppsala.se/contentassets/272b8f3f98284eb295b191b4262c2e7e/granskning-forebyggande-arbetet-mot-jav-mutor-korruption-2021-08-27.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/272b8f3f98284eb295b191b4262c2e7e/granskning-forebyggande-arbetet-mot-jav-mutor-korruption-2021-08-27.pdf
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är år 2022. Allt fler invånare i Uppsala kommun har insett att vi, precis som i många 
andra kommuner, har allt större problem med organiserad brottslighet och en ökad risk 

för korruption. Det som nedan beskrivs av kommunens revision är ett faktum jag anser 

vara ett exempel på stor ledarskapsbrist bland dem som styrt Uppsala de senaste åren. 
Jag tycker också att det är anmärkningsvärt att det politiska styret i sina svar försöker 
förminska problemets dignitet i stället för att ta kritiken på största allvar. 

”Efterlevnaden av befintliga policyer och riktlinjer sker inte systematiskt på alla områden. 
Resultatet av enkäten bedömer revisionen visar att det för relativt många är oklart vem 
de ska vända sig till vid misstanke om jäv eller korruption.” 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 14  

Yttrande över kommunrevisionens granskning 
av strategisk planering av el- och VA-
försörjningen 

KSN-2021-03047 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har överlämnat en granskning av den strategiska planeringen av 

el- och VA-försörjningen till kommunstyrelsen och Uppsala Vatten och Avfall AB. 
Kommunstyrelsen har medgetts förlängd tid till yttrande till den 8 februari 2022. 

Kommunrevisionen bedömer att kommunstyrelsen delvis säkerställt att arbetet med 
översiktsplaneringen hanterar el- och VA-försörjningen på ett tillfredsställande sätt. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 11 januari 2022 § 5 

• Tjänsteskrivelse daterad 17 november 2021 

• Bilaga 1, yttrande från kommunstyrelsen 

• Bilaga 2, kommunrevisionens granskningsrapport 

Beslutsgång 

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

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 

Det är minst sagt mycket anmärkningsvärt att Uppsalas politiska styre drivit fram, och 
skrivit under, en byggexpansion inom förpackningen ”Uppsalapaketet” utan att 

ordentligt säkerställa de fundamentala perspektiven dricksvatten- och elförsörjning. Det 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

går inte att tolka revisionens nedan bifogade anmärkning på något annat sätt: 
”Säkerställ att strategiska el- och VA-försörjningsfrågor beaktas i det fortsatta arbetet 
med ny översiktsplan och att berörda aktörer involveras i tillräcklig utsträckning.” 

Revisionens observationer stärker de ställningstaganden jag under många år gjort att 
Uppsalas befolknings- och verksamhetsexpansion måste skötas mycket klokare och att 
energiförsörjnings- och dricksvattenförsörjningsfrågorna måste spela en central roll 

kopplat till i vilken takt kommunen ur ett befolknings- och verksamhetsperspektiv 

expanderar. 
Anmärkningarna ”delvis” beaktade duger inte när man talar om så grundläggande 

samhällsfrågor som el- och dricksvattenförsörjning. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 15  

Yttrande över Handlingsplan för 
klimatanpassning 2022 - 2027 

KSN-2021-03089 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till Länsstyrelsen i Uppsala län enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen Uppsala län har remitterat ett förslag till handlingsplan för 

klimatanpassning till Uppsala kommun för yttrande senast den 15 februari 2022.   

Handlingsplanen utgår från de riktlinjer som framgår av förordningen (2018:1428) om 

myndigheters klimatanpassningsarbete. I denna förordning har Länsstyrelsen ett 

särskilt uppdrag att analysera hur länet påverkas av klimatförändringarna. 

Länsstyrelsen har tidigare tagit fram en klimat- och sårbarhetsanalys och det är med 
utgångspunkt i denna som handlingsplanen tagits fram. 

Länsstyrelsen är särskilt intresserade av att kommunen lämnar kommentarer på del 2 

av handlingsplanen där de listar föreslagna aktiviteter. 

Handlingsplanen kan läsas i sin helhet i ärendets bilaga 2. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 januari 2022 § 35 

• Tjänsteskrivelse daterad 28 december 2021 

• Bilaga 1, Yttrande över Handlingsplan för klimatanpassning  

• Bilaga 2, Remiss - Handlingsplan för klimatanpassning 2022-2027. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 16  

Yttrande över remiss Börja med barnen! Följa 
upp hälsa och dela information för en god och 
nära vård (SOU 2021:78) 

KSN-2021-03091 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till socialdepartementet enligt ärendets bilaga. 

Sammanfattning 

Socialdepartementet har remitterat slutbetänkandet Börja med barnen! Följa upp 

hälsa och dela information för en god och nära vård (SOU 2021:78) till Uppsala 
kommun för yttrande senast 9 februari 2022. 

I slutbetänkandet redovisas förslag och bedömningar som syftar till insatser gällande 

en stärkt uppföljning av barn och ungas hälsa, en ökad informationsdelning mellan 
huvudmän och verksamheter, men också för den enskilde, samt kartläggning av 
förekomst och behov gällande barn och unga med långvariga och stora vårdbehov.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 11 januari 2022 § 6 

• Tjänsteskrivelse daterad 10 januari 2022 

• Bilaga 1, Yttrande över remiss Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela 

information för en god och nära vård (SOU 2021:78) 

• Bilaga 2, SOU 2021:78 via följande länk till regeringens hemsida 

• Bilaga 3, Protokollsutdrag från omsorgsnämnden 8 december 2021 

• Bilaga 4, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 8 december 2021 

• Bilaga 5, Protokollsutdrag från socialnämnden 21 december 2021 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 

  

https://www.regeringen.se/4a852b/contentassets/19b1598a162a4256b8c5e614114837e8/sou-2021_78.pdf
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 17  

Yttrande över kommunrevisionens granskning 
av framtidens äldreomsorg 

KSN-2021-03149 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har överlämnat en granskning av framtidens äldreomsorg till 

äldrenämnden och kommunstyrelsen för yttrande senast 31 januari 2022. 

Kommunstyrelsen har medgetts förlängd tid till yttrande till den 8 februari 2022. 

Kommunrevisionen bedömer utifrån granskningen att äldrenämnden inte helt 

säkerställt att arbetet med att utforma framtidens äldreomsorg bedrivs på ett 

ändamålsenligt sätt samt i allt väsentligt med tillräcklig intern kontroll. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 1 februari 2022 § 44 

• Tjänsteskrivelse daterad 20 januari 2022 

• Bilaga 1, förlag till yttrande från kommunstyrelsen 

• Bilaga 2, yttrande från äldrenämnden i ärendet 

• Bilaga 3, kommunrevisionens granskningsrapport 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 

Särskilda yttranden 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande: 

Enligt granskningen är det inte helt säkerställt att arbetet med att utforma framtidens 

äldreomsorg bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, därför behöver planeringsperioden 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

förlängas. En svårighet är att Uppsala kommun har släppt rådigheten över att bygga 
särskilda boenden, det är i händerna på privata aktörer, och detta omöjliggör 
planeringen av äldreomsorgen. 

Dessutom sträcker sig den verksamhetsplan som kommunen har för äldreomsorgen, och 
som beskrivs som ett strategidokument, endast fram till 2023.  
Det finns ett behov att fastställa ett strategidokument för de äldre som omfattar en 

betydligt längre tidsperiod än så. En mer långtgående strategi för äldreomsorgen och 

som revisorerna påpekar, över mer än 10 år. Men detta kräver naturligtvis rådighet över 
var, när och hur äldreboenden etableras. Uppsala kommun bör alltså avveckla LOV både 

av ekonomiska och planeringsmässiga skäl. 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
I ljuset av att vi blir allt fler +80 åringar i Uppsala kommun är det mycket viktigt att både 

strategiskt och kortsiktigt aktivitetsbaserat i planer genomföra förändringar som ökar 

förutsättningarna för längre rimligt friska liv och en medmänsklig men effektiv omsorg 
och vård. Den demografiska utvecklingen har länge varit känd. Det är hög tid att ta dessa 
viktiga demografiska utmaningar på större allvar. På många sätt anser jag att 

revisionens synpunkter är relevanta och viktiga att skyndsamt ta tag i. 

Det behövs en långsiktig strategi som med fördel inkluderar minst två scenarier. Ett 
scenario där kommunen på en nivå som idag utför äldreomsorgstjänster och äger 

verksamhetslokaler. Ett ytterligare scenario där kommunens nivå av egna utförda 
tjänster minskar och där stora delar av de ytterligare verksamhetslokaler som krävs  ägs 
av andra än kommunen. Det andra scenariot är särskilt viktigt om kommunen hamnar i 

en ekonomiskt svår situation. Det är också mycket viktigt att seriöst överväga en plan för 
mycket fler trygghets och servicebostäder som en del av en långsiktigt klok strategi 

kopplad till äldreomsorgen. 
I missivet kopplat till ärendet framgår bland annat följande: 

”De kommande årens demografiska utveckling innebär en kraftig ökning av antalet äldre 
samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder utvecklas långsammare. De ekonomiska 

förutsättningarna gör att kommunens äldreomsorg står inför utmaningar. Detta ställer 
krav på att verksamheten utformas på ett långsiktigt uthålligt sätt. Ett bristfälligt arbete 

inom området riskerar att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.” 

I revisorernas skrivelse framgår bland annat följande: 
”Bedömning Revisionsfråga 1: Finns det en långsiktig planering inom området? >10 år 
Bedömning: 
Delvis. Bedömningen baseras på att det inte finns något planeringsdokument som har en 

tydlig planering längre än 10 år. Bedömningen baseras även på att det finns flertalet 
planeringsdokument som beskriver förutsättningar, utmaningar och perspektiv och som 
visar nämndens planering några år framåt (främst fram till 2025).” 

”Revisionsfråga 2: Finns det en tydlig och ändamålsenlig framtidsstrategi avseende 

utbud av äldreomsorg? 

Fokus på flexibilitet och effektivt resursnyttjande avseende kompetensförsörjning, 
nyttjande av trygghetsskapande teknik samt samverkan med externa parter. Här vill vi 
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inleda med att beskriva skillnaden mellan en plan och en strategi. En plan är ingen 
strategi. En plan beskriver bara stegen för att nå ett mål. En strategi handlar också om 
hur utmaningar kan hanteras med olika medel för att uppnå det som bedöms som bästa 

möjliga resultat.” 
Äldreomsorgen behöver på många sätt förbättras. Inte minst måste kommunen och 
regionen bli mycket bättre på att inte bara prata om förbättrad omsorg och vård till 

multisjuka äldre utan på allvar få till ”sömnlösa” samarbeten som både gör stödet till 

dessa människor mer skonsamt och verksamheterna ekonomiskt mer hållbara. 
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§ 18  

Yttrande över kommunrevisionens granskning 
av lokalförsörjningsprocessen 

KSN-2021-03150 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har överlämnat en granskning av lokalförsörjningsprocessen till 

kommunstyrelsen med flera nämnder och bolag för yttrande senast 31 januari 2022. 

Kommunstyrelsen har medgetts förlängd tid till yttrande till den 8 februari 2022. 

Kommunrevisionens bedömer i rapporten att kommunstyrelsen delvis har en tillräcklig 

styrning och kontroll för att säkerställa tillgången till de för kommunkoncernen mest 

ekonomiskt fördelaktiga och funktionella lokalerna. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 18 januari 2022 § 23 

• Tjänsteskrivelse daterade den 11 november 2021 

• Bilaga 1, förslag till yttrande från kommunstyrelsen 

• Bilaga 2, kommunrevisionens granskningsrapport 

Beslutsgång 

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

Särskilda yttranden 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande: 

Marknadsskolan gör att sammansättningen av elevgrupperna kan förändras från en 
termin till en annan. Det innebär att beredskapen för att ha skolor i närheten av hemmet 

hela tiden behöver parera för nyetableringar eller nedläggningar av privata skolor. Ett 
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sätt att minska risken för att ha elever men ingen skola vore att oavsett huvudman äga 
de flesta eller alla fastigheter där skola bedrivs. Det är en fråga om rådighet över 
kommunalt ansvar. 

När skolfastigheter hyr ut till kommunstyrelsen, som i sin tur hyr ut till 
utbildningsnämnden gör detta att nämnden inte kan styra över sina kostnader. Att 
nämnden inte heller har egna tjänstemän för att analysera och hantera fastigheter gör 

att den inte kan initiera undersökningar utan behöver gå via kommunstyrelsen. Det 

skapar en osäkerhet. 
Det upptäcks även återkommande att en skola behöver rivas och byggas om. När 

situationen har gått så pass långt gör det mindre för kostnaderna, men en rivning kan 
ofta undvikas med kontinuerligt underhåll och en kontrollerad plan för renovering. 

Att bygga viktig kommunal service i tid vid nya bostadsprojekt är också en viktig faktor 
som inte har fungerat men har blivit bättre över tid. Det blir ofta fler bostäder i nya 

områden än det initialt är planerat för. Detta gör att planeringen för skolor behöver göras 
om, för att ackommodera fler elever. Skolan tenderar då att bli för liten eller i minsta 

laget utifrån behovet. Utevistelser och andra positiva inslag för barnen sätts på undantag 

i processen. 

Vänsterpartiet anser vidare att äldrenämnden i sitt yttrande borde ha påpekat att 
Uppsala kommun inte har rådighet över etableringen av privata särskilda boenden. 

Dessa boenden blir allt fler med stöd av lagen om valfrihet (LOV), och de är idag utanför 

kommunens planeringsprocesser. 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 

I ljuset av att vi befinner oss i makroekonomiskt mycket oroliga tider är det viktigt att ta 
revisionens anmärkningar nedan på största allvar. Höga lokalkostnader är redan något 

som plågar skolverksamheterna. Skolpengen kommer självklart påverkas om 
räntekostnaderna inom en relativt snar framtid i genomsnitt ökar med en eller två 

procent. 
”Se över möjligheten att göra regelbundna känslighetsanalyser i större projekt, dvs. 

analysera hur enskilda nämnders driftsresultat förändras utifrån förändrade 
omvärldsfaktorer. Mot bakgrund av att kommunen står inför stora investeringar inom 

förskolan och skolan kan sådana analyser vara av relevans eftersom makroekonomiska 

faktorer kan tänkas förändra den generella skolpengen. En sådan känslighetsanalys 
skulle exempelvis kunna behandlas i de lokalnyttjande nämndernas 
lokalförsörjningsplaner/eller i en kommande kommungemensam lokalförsörjningsplan.” 
Precis som i kommunrevisionens anmärkningar kopplade till ”framtidens äldreomsorg” 

anser jag också att kommunen mycket bättre måste arbeta fram planer för hur 
funktionella och prisvärda äldreboenden ska bli tillgängliga utifrån varierande trygghets-
, omsorgs- och vårdbehov. Genom en klokare politik inom detta område kan också stora 

bostadsytor frigöras som då leder till mindre behov av nyproduktion för att möta en 

växande lokal befolkning. 
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§ 19  

Yttrande över remiss Vägen mot 
fossiloberoende jordbruk (SOU 2021:67) 

KSN-2021-03235 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till Näringsdepartementet enligt ärendets bilaga 2. 

Sammanfattning 

Uppsala kommun har beretts möjlighet att yttra sig över en remiss från 

Näringsdepartementet, Vägen mot fossiloberoende jordbruk, SOU 2021:67.  

Syftet med utredningen är att ta fram förslag som bidrar till målet om en 

konkurrenskraftig livsmedelskedja samt klimatmålen, liksom en förbättrad 

drivmedels- och livsmedelsberedskap.  

Yttrandet kan läsas i sin helhet i ärendets bilaga 2. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 18 januari 2022 § 24 

• Tjänsteskrivelse daterad 3 januari 2022 

• Bilaga 1, Remiss Vägen mot fossiloberoende jordbruk, SOU 2021:67 

• Bilaga 2, Yttrande över Remiss Vägen mot fossiloberoende jordbruk, 
SOU 2021:67 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 
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§ 20  

Yttrande över Trafikverkets förslag till 
nationell plan för transportinfrastruktur 2022-
2033 

KSN-2021-03418 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till Regeringskansliet enligt ärendets bilaga 1, samt 
2. att lägga till följande citat ” ”Länsstyrelsen anser att den nationella plan som 

ska beslutas måste innehålla den finansiering som krävs inom planperioden 

för att staten ska kunna efterleva sina åtaganden enligt avtalen.” samt att 
bifoga Länsstyrelsens rapport som bilaga 5. 

Sammanfattning 

Ett förslag till nationell plan för transportinfrastruktur för åren 2022–2033 har skickats 

på remiss från Trafikverket. Remissyttrandet ska skickas till Regeringskansliet senast 

29 februari 2022. En politisk beredning kommer att ske inom Regeringskansliet under 

våren innan regeringen fattar beslut om den nationella planen sommaren/hösten 

2022. Yttrandet återfinns i bilaga 1. En kortversion av Trafikverkets förslag återfinns i 
bilaga 2. 

I januari 2021 yttrade sig Uppsala kommun över det förslag till inriktningsunderlag som 
Trafikverket skickade på remiss hösten 2020. Inriktningsunderlaget låg till grund för 

den infrastrukturproposition som regeringen presenterade för riksdagen våren 2021. 
Propositionen beslutades i riksdagen i juni 2021, varefter regeringen gav Trafikverket i 

uppdrag att ta fram föreliggande förslag. Uppsala kommuns tidigare yttrande 
sammanfattar behoven av utbyggnaden av Ostkustbanan och bifogas därför detta 

yttrande till Regeringskansliet, se bilaga 3. I bilaga 4 bifogas fyrspårsavtalet från 2017. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 1 februari 2022 § 45 

• Tjänsteskrivelse daterad 28 januari 2022 

• Bilaga 1, Förslag till yttrande 

• Bilaga 2, Nationell plan, kortversion 
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• Bilaga 3, Uppsala kommuns yttrande över Trafikverkets förslag till 
inriktningsunderlag, 19 januari 2021. 

• Bilaga 4, Fyrspårsavtalet mellan Uppsala kommun, Region Uppsala och staten 

genom Samordnaren 

Yrkande 

Mohamad Hassan (L) och Erik Pelling (S) yrkar: 

att lägga till följande citat ” ”Länsstyrelsen anser att den nationella plan som ska 
beslutas måste innehålla den finansiering som krävs inom planperioden för att staten 
ska kunna efterleva sina åtaganden enligt avtalen.” samt att bifoga Länsstyrelsens 

rapport som bilaga 5 (se bilaga). 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Mohamad Hassan (L) med fleras ändringsyrkande mo avslag och 

finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
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§ 21  

Yttrande över remiss av promemorian En 
förbättrad förpackningsinsamling 

KSN-2022-00110 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

Sammanfattning 

Miljödepartementet har remitterat promemorian En förbättrad förpackningsinsamling 

– nya roller för kommuner och producenter för yttrande senast den 7 februari 2022. 

Uppsala kommun har medgivits förlängd svarstid till den 8 februari 2022. 

Promemorian innehåller flera förslag som ska reglera insamlingen av olika slags 

förpackningsavfall från hushåll och verksamheter, samt grundläggande frågor om 

ansvar och finansiering. Uppsala kommun är inte en utsedd remissinstans för 
utredningens besvarande. Kommunstyrelsen föreslås ändå fatta beslut om att Uppsala 
kommun ska yttra sig utifrån frågans stora vikt för Uppsala kommun och kommunens 

intresse av att bidra i arbetet med att förbättra förpackningsinsamlingen. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 januari 2022 § 36 

• Tjänsteskrivelse daterad 18 januari 2022 

• Bilaga 1 – förslag till yttrande till miljödepartementet 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 
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§ 22  

Nytt beslut om antagande av fördjupad 
översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna 
inklusive Bergsbrunna 

KSN-2017-0007 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 13 december 2021, § 358, i 
ärende KSN-2017-0007,  

2. att anta fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna inklusive 

Bergsbrunna enligt ärendets bilaga 1,  
3. att inleda ett programarbete för Nysala/Dansike,  

4. att lägga bebyggelse i relativ närhet till Linnés Sävja allra sist i 
utbyggnadsordningen och att utveckling av området ska föregås av noggranna 
kulturhistoriska utredningar samt att bebyggelsen ska placeras med stor 

respekt vad gäller avstånd till befintlig bebyggelse, samt 

5. att beslutet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Uppsala beslutade den 13 december 2021, § 358, bl. a om 

antagande av fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna inklusive 
Bergsbrunna, bilaga 2. 

Lagligheten av kommunfullmäktiges beslut har ifrågasatts i tre överklaganden, varav 
klaganden i ett av överklagandena hänvisar till att två av kommunfullmäktiges 

ledamöter tilläts rösta, trots att de inte syntes i bild. Klaganden har härvid hänvisat till 
kommunallagen 5 kap. 16 § som anger att om ledamöter deltar på distans ska 

deltagandet ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

Det är angeläget att det finns en antagen fördjupad översiktsplan inför Uppsala 
kommuns ansökan om stadsmiljöavtal samt är det oklart när förvaltningsrätten i 

Uppsala kommer att avgöra målet avseende laglighetsprövningarna av 
kommunfullmäktiges i Uppsala beslut om planen och utgången av målet är osäker, 

men med en icke försumbar risk för att kommunfullmäktiges beslut upphävs. Det 
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föreslås därför att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige dels att upphäva 
kommunfullmäktiges beslut den 13 december 2021, § 358, i ärende KSN-2017-0007 och 
dels att fatta ett nytt likalydande beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 1 februari 2022 § 48 

• Tjänsteskrivelse daterad 1 februari 2022 

• Bilaga 1, Antagandehandling Fördjupning av de sydöstra stadsdelarna 
inklusive Bergsbrunna samt tillhörande bilagor 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 13 
december 2021, § 358, i ärende KSN-2017-0007 

Yrkanden 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), Stefan Hanna (-) 
och Simon Alm (-) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar: 
(1) att andelen hyresrätter i utbyggnadsplanerna i området ökas till 50 procent. 

(2) att den planerade stadsdelen vid nya stationsområdet i Bergsbrunna görs till en bilfri 
stadsdel samt att reservatet för framtida bilbro över naturkänsliga områden av Fyrisån 

stryks. 
(3) att förskolegårdarnas friyta per barn i utbyggnadsplanerna av området bestäms till 
40 kvadratmeter. 

Simon Alm (-) yrkar i andra hand: 

att kommunen utreder och säkerställer behoven av skyddsrum för stadsdelen utifrån de 

skyddsbehov som kan vara aktuella vid händelse av krig 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att ärendets andra att-sats (2) avslås samt att en förnyad diskussion med staten upptas 
om avtalets innehåll, samt 

att ärendets tredje att-sats (3) bifalles. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först arbetsutskottets förslags första att-sats (1) med redaktionella 

ändringar mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller densamma. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslags andra att-sats (2) mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen bifaller densamma. 

Votering begärs och genomförs. 
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Bifall till arbetsutskottets förslags andra att-sats (2) röstar JA. Avslag till densamma 
rösta NEJ. Kommunstyrelsen beslutar med 9 JA-röster mot 6 NEJ-röster att bifalla 
densamma. 

JA-röst avger: 

Erik Pelling (S), Asal Gohari (S), Erik Dagnesjö (S), Eva Christiernin (S), Ulrik Wärnsberg 

(S), Rickard Malmström (MP), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) och 

Mohamad Hassan (L). 

NEJ-röst avger: 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), Stefan Hanna (-), 
Simon Alm (-) och Jonas Segersam (KD). 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslags tredje att-sats (3) mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen bifaller densamma. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslags fjärde att-sats (4) mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen bifaller densamma. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslags femte att-sats (5) mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller densamma. 

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

Ordförande ställer slutligen Simon Alms (-) ändringsyrkande mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Christopher Lagerqvist (M) reserverar sig 

mot beslutet till förmån för Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande: 

Moderaterna står fortsatt bakom utbyggnad av nya järnvägsspår till Arlanda så att vi får 
fyra spår till Stockholm och ett nytt stationsläge i Södra Uppsala. Vi ser och vill möta 

behovet av nya bostäder och verksamhetslokaler och vi vill driva en politik som gör 

Uppsala till en mer attraktiv kommun för människor att bo i och för företag att etablera i. 
Moderaterna drev igenom en rad förbättringar i förslaget till den fördjupade 
översiktsplanen. Antalet småhus blir fler än vad som först var tänkt, den nya bebyggelsen 

ska harmoniera bättre med den befintliga och byggnationen föreslås påbörjas vid det 
nya stationsläget. Samtidigt som vissa delar av den fördjupade översiktsplanen har 

förbättrats ser vi fortfarande en avsaknad prioritering av trygghet och trivsel över 
kvantitet. 

För Moderaterna är det självklart att lyssna på uppsalaborna. Politiken bör vara 

utvecklingsvänlig och framåtriktad, men också ansvarstagande och realistisk och bygga 
vidare på det som är beprövat och det som efterfrågas av invånarna i Uppsala.  
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Moderaterna ser fram emot att fortsätta stadsutvecklingen tillsammans med Uppsalas 
övriga borgerliga partier. Vi vill prioritera trygghet och trivsel framför täthet i 
stadsplaneringen. 

Med anledning av ovanstående reserverar vi oss till förmån för att avslå den till 
fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna. 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Tobias Smedberg (V) med fleras yrkande. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
När beslut om Uppsalapaketet fattades i kommunfullmäktige januari 2018 reserverade 

sig KD mot förslaget, då vi ansåg att bebyggelsen borde ligga längre söderut mot 

kommungränsen, och att staten inte borde detaljreglera bostadsbyggande exempelvis 
när det gäller ”täthet, materialval och parkeringar”. Vi har sedan följt processen och vid 
de två samråden lämnat inspel från KD i Uppsala kommun. 

Tyvärr har små förändringar gjorts av förslaget, varför vi inte kan ställa oss bakom det. 
Bebyggelsen är för tät, för omfattande, för nära inpå befintlig bebyggelse, innehåller för 

lite småhus och är inte utformat efter människors behov och önskemål. Man beaktar inte 
de kulturhistoriska värdena, exempelvis runt Linnéminnet i Sävja (varför vi avslog 

S+L+MP:s tilläggsyrkande som bara innebär en förskjutning i tid), och bygger dessutom 

utanför det område som ingår i avtalet med staten på åkrarna nedanför Sävja gård. 

Vi hade velat förskjuta bebyggelsen till mellan E4 och järnvägen (varför vi biföll yrkandet 
om planprogram Nysala /Dansike) och samarbeta mer med Knivsta kommun, som då 
också inte skulle behöva ha en ny pendeltågsstation i Alsike. I stället för en kommunal 

ridanläggning vill vi ha ”Söderby Trädgårdsstad”. Vi beklagar att den politiska 
majoriteten inte förmått ha en bättre förankring, och samarbete med övriga partier, 

varför resultatet helt enkelt blir dåligt. 
Vi anser att man bör överväga en folkomröstning om hela utbyggnaden av spårväg och 

bostäder i södra Uppsala. Som vi ser det behöver vi ha en förnyad diskussion med staten 

om hela projektet, 48.000 bostäder enligt nuvarande utformning i Knivsta och Uppsala 

passar helt enkelt inte in och blir svårt att genomföra. Tyvärr fick vi inte gehör för våra 
yrkanden att ärendet skulle avslås samt att en förnyad diskussion med staten skulle 
upptas om avtalets innehåll. 

Sedan beslutet togs första gången i fullmäktige i december har ett ärende angående 
utbyggnaden runt Spårvägsdepån vid korsningen Linnés Resväg / väg 255 behandlats i 
Kommunstyrelsens Mark- och Exploateringsutskott. Det beslutet går på tvärs med 
inriktningen i FÖP att utbyggnadsordningen ska börja med området runt den nya 
järnvägsstationen och först senare områdena i ”relativ närhet till Linnés Sävja”. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 
Gör om och gör rätt. Uppsala ska växa men klokt. Att villkora ytterligare två järnvägsspår 
mellan Uppsala och Stockholm med extremt koncentrerad bebyggelse, under kort 
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planerad tid, är oacceptabelt. Förstärkning av spårkapaciteten bär sig 
samhällsekonomiskt av egen kraft och ska inte villkoras med nuvarande aggressiva 
planer på bostadsbyggande i södra Uppsalas stadsdelar. 

I detta sammanhang innebär ”Gör om! Gör rätt!” att tillväxten i större utsträckning ska 
ske runt om i hela kommunen. Redan befintlig infrastruktur ska utnyttjas i stället för att 
investera i extremt dyr ny infrastruktur som spårväg. Staten ska inte bestämma hur 

Uppsala kommun på bästa sätt ska utvecklas befolkningsmässigt. Det är helt fel att som i 

den fördjupade översiktsplanen koncentrera så mycket bebyggelse till Uppsalas södra 
stad de närmaste 30 åren. Utbyggnaden i de sydöstra stadsdelarna ska därför ha en 

mycket varsammare byggutveckling. Det är också helt fel att det politiska styret driver på 
för en så kraftig expansionsfart när kommunens revision är tydlig med att 

planeringsarbetet inte tagit tillräckligt seriöst i utmaningarna med att säkerställa 
tillräcklig energi- och dricksvattenförsörjning. 

En utbyggnad av våra kransorter längs med befintliga kollektivtrafikstråk är en bättre 
väg att gå än Uppsalapaketets extrema exploatering av Uppsala södra stad. Därför 

yrkade jag på att kommunen ska ta fram en ny fördjupad översiktsplan för sydöstra 

Uppsala stad och addera fler kransorter till listan av orter som får en fördjupad 

översiktsplan. Förutom befintliga planer för Storvreta, Gunsta med flera kransorter 
behöver kommunen genom fördjupade översiktsplaner för Vattholma, Skyttorp, Järlåsa, 

Vänge, Björklinge och Bälinge ge vägledning till utvecklingen av dessa orter. I den typen 

av byggutveckling finns heller inget behov av den planerade spårvägslösningen. 

Det är oacceptabelt att planera utifrån Uppsalapaketets utgångspunkter innan staten 
trovärdigt säkerställer den finansiering de ska stå för, och som inkluderar beslut som 

säkerställer att Uppsalas tillgång till el och att säker dricksvattenförsörjningen på sikt är 
löst. I nuläget innebär Uppsalapaketet att Uppsala kommuns invånare tvingas påbörja 

dyra infrastrukturprojekt utan att vara säkra på att staten fullföljer sina åtaganden. 
Ordningen borde självklart vara att staten bygger den basinfrastruktur som förutsätts för 
att det övriga behovet ska finnas. Den nuvarande planen representerar inte god 

ekonomisk hushållning. 

Hela Uppsala kommun ska utvecklas på ett sätt så att även attraktiv arbetskraft vill bo 
kvar och så att attraktiv arbetskraft vill flytta hit. Det nuvarande förslaget till plan leder 

till en modern form av miljonprogram, i stora delar av Uppsala stads södra stadsdelar, 
som inte attraherar de kompetenser som näringsliv och universitet är i behov av att 
behålla och attrahera för att vara konkurrenskraftiga. Kompetenser som också bidrar till 

ett starkt skatteunderlag som kan hjälpa till att sänka relativt höga skatter som idag 
belastar invånarna. Den omfattande företagsverksamhet som bedrivs i den östra delen 

av staden har ingen som helst nytta av den utveckling som föreslås i de sydöstra delarna 
av staden eftersom kopplingen med infrastruktur till dessa delar är obefintlig. Riskerna 

med ett dyrt spårvägsprojekt är snarare att kommunens och regionens övriga 
kollektivtrafik försämras. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
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Ärendet är en upprepning med anledning av tekniskt slarv och juridiska missar i samband 
med kommunfullmäktige. 
I det framarbetade ärendet behöver en utredning och eventuella åtgärder vidtas för att 

kunna erbjuda den nya stadsdelen en full täckning av skydddsrum. Stadsdelen ligger vid 
viktig infrastruktur om fyra spår byggs ut samt väntas i planerna ha en hög densitet. 
Behoven av kommunal pla nering av skyddsrum för alla dessa invånare vid riskzon 

behöver tas med redan från början ordentligt. 

Undertecknads uppfattning kvarstår och sakskälen för dessa likaså, varför yttrandet i 
övrigt är likalydande som tidigare och återges nedan. 

Denna fördjupade översiktsplan är alldeles fel i flera viktiga ingångsvärden. Ett antal 
väsentliga sådana kan sammanfattas i en punktlista enligt nedan: 

* Alldeles för många bostäder på en liten geografisk yta. Bostadsbyggandet behöver 
planeras för att fördelas ut över vår stora kommun istället för att koncentreras i södra 

Uppsalaborna 
* För hög bygghöjd där upp till åtta våningar höga bostadsbyggnader medges. I sin iver 

att skapa koncentrerad bebyggelse för att tränga in tillräckligt många människor för att 

det ska passa olika tekniska systemvallösningar är en bakåtvänd strategi. Stad ska 

byggas för människorna, inte tvärtom där man sätter olika ideologiska tekniska 
systemvalslösningar främst och anpassar antalet bostäder för att någon politiker ska 

kunna få bygg a järnväg för många miljarder. 

* För lite lyft mellan byggnaderna. Det skapar en känsla av industristaden där man 

närapå kan hoppa mellan de olika byggnadernas balkonger. Det ger skuggiga miljöer 
med lite ljusinsläpp. 

* Det som framförallt saknas redan idag, och som inte tillnärmelsevis tillgodoses i 
förslaget, är villa och radhusbebyggelse. Den sortens boendemiljöer flest, och framförallt 

barnfamiljer, vill bo i. 
* Felprioritering av transportlösningar där kollektivt resande får för stort utrymme och 
individuellt resande för litet. Framtidens resande sker i högre grad individuellt även om 

inslag av kollektiva lösningar också kommer att finnas kvar, där Bergsbrunna station 

kommer bli ett viktigt inslag i området. 
* Fulhet står i centrum för byggandet, vilket är en del komponent i misslyckandet med 

miljonprogrammet. De allra flesta människorna vill bo i vackra boendemiljöer både vad 
gäller arkitektur, parker och konst. På sida 42 i handlingen ges ett smakprov på 
fruktansvärt ful boendemiljö där trött betong möter oambitiös konst, vilket verkligen 

skulle passa in på Bandstolsvägen och förstärka det områdes befintliga misslyckade 
karaktär. Här är det ett totalt feltänk. 

I bostadsbristen som råder i Mälardalen kommer bostäderna att kunna fyllas med delvis 
olyckliga människor. De behöver en bostad där arbetstillfällena finns, men har inte råd 

med en villa eller ett radhus eftersom snedvridningen mellan utbud och efterfrågan för 
den sortens boendeform kommer att öka med anledning av det enorma överutbud av 

lägenheter i höghus som kommer att skapas med denna planering. Det är mycket 
gynnsamt för de som redan äger villor och radhus när dessa invånare kommer att kunna 

åtnjuta en högre värdetillväxt på sina bostäder än vad som annars skulle vara fallet. En 
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sådan utveckling är dock starkt negativ för barnfamiljer och par som vill ha alla delar på 
plats innan man väljer att bilda familj. Villa, volvo och vove blir svårare att uppnå, vilket 
bidrar till än mer uppskjuten barnafödandeålder med tillhörande problem som förhöjd 

risk för att bli barnlösa och att barnen får olika sjukdomar som vanligare förekommer vid 
hög barnafödande ålder. 
Sammantaget är detta ett område som förvisso skapar förutsättningar för storskaligt 

bostadsbyggande, men det blir ett enda stort misslyckat miljonprogramsliknande 

område som riskerar att bli ett enda stort utanförskapsområde. Uppsala har all möjlighet 
i världen att planera för en annan sorts storskalig utbyggnad av bostäder med 

människan i främsta rummet. 

Särskilda yttranden 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 

I kommunfullmäktige den 13 december 2021 yrkade Centerpartiet i första hand: 
- (1) att exploateringen av de sydöstra stadsdelarna begränsas till maximalt 12 500 nya 

bostäder, 

- (2) att exploateringen primärt sker kring det nya stationsläget och att förtätning i 

resterande delar av planområdet sker sparsamt, varsamt och med respekt för befintliga 
bostadsområdens karaktär, 

- (3) att alternativ till den planerade bron genom Årike Fyris utreds, samt 

- (4) att de sydöstra stadsdelarna planeras för trafik med Bus Rapid Transit istället för 

spårväg. 
I andra hand yrkade Centerpartiet: 
1. att förslaget till fördjupad översiktsplan avslås. 

Då Centerpartiets yrkanden inte bifölls i kommunfullmäktige lämnade Centerpartiet 
följande särskilda yttrande: 

Centerpartiet förordar en grön, hållbar och varsam utveckling av hela Uppsala kommun. 

En växande kommun behöver planera för bland annat nya bostäder, nya arbetsplatser 

och ny infrastruktur. Centerpartiet anser emellertid att det är ett misstag att koncentrera 

en så stor del av kommunens utveckling till ett så begränsat område i kommunens delar 

som föreslås i förslaget till fördjupad översiktsplan. Det är negativt för alla dem som idag 
bor i det berörda området, som får se den gröna och lugna mindre ort där de valt att 
bosätta sig förtätas till en tät stadsmiljö. Det är också negativt för alla dem som bor i 

många av kommunens mindre orter och på landsbygden, som inte får del av kommunens 
utveckling och investeringar. Centerpartiet förordar därför att mängden tillkommande 
bostäder i de sydöstra stadsdelarna begränsas till max 12 500, och att dessa 
huvudsakligen byggs kring det nya stationsläget. Förtätning av de befintliga orterna 
Bergsbrunna, Sävja och Nåntuna bör ske sparsamt och varsamt, med stor respekt för de 

befintliga områdenas karaktär. 
Den kilometerlånga bro som planeras igenom naturreservatet Årike Fyris är tekniskt 

komplicerad, enormt kostsam och riskerar att få kraftiga negativa konsekvenser för såväl 
Uppsalas huvudsakliga dricksvattentäkt som för lokala naturvärden. Centerpartiet vill 
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därför att kommunen med öppet sinne ska utreda och pröva alternativa 
infrastrukturlösningar. Andra lösningar kan tveklöst värna dricksvattentäkten och skona 
naturen, och kan sannolikt också bli både billigare och bättre trafiklösningar. 

Centerpartiet ser behovet av kollektivtrafik med större kapacitet än dagens i framtidens 
Uppsala. De sydöstra stadsdelarna har tillsammans med sträckan Kunskapsstråket (på 
senare år ofta kallad Kunskapsspåret) planerats för spårvägar och spårvagnstrafik. 

Spårvagnar lider emellertid av nackdelarna att de är dyra, bullriga, ger upphov till 

kraftiga vibrationer som kan skada kringliggande bebyggelse och är oflexibla och 
omöjliga att anpassa för skiftande behov. Därför förespråkar Centerpartiet istället 

kollektivtrafiksystemet Bus Rapid Transit –dubbelledade elbussar som går i egna 
körbanor. Detta trafiksystem är både billigare och mer flexibelt än spårvagnar. Det är 

dessutom tystare, mer skonsamt för kringliggande bebyggelse, bättre ur miljö-och 
klimatsynpunkt samt har högre kapacitet på systemnivå då det inte förutsätter 

minutlånga säkerhetsavstånd mellan fordonen. 
Centerpartiet är positivt inställda till två ytterligare järnvägsspår mellan Uppsala och 

Stockholm. Det skulle förbättra kommunikationen i vår arbetsmarknadsregion och 

stärka Uppsalas näringsliv. Centerpartiet är också villigt att godta en viss motprestation 

från Uppsala kommun för att staten ska genomföra nödvändiga investeringar. 
Centerpartiet är emellertid inte villigt att betala vilket pris som helst för att staten ska 

göra dessa investeringar. Det avtal som tecknats med staten om fyrspårsutbyggnaden 

innebär att Uppsala kommun betalar för statens investering genom att åta sig egna 

investeringar uppgående till en större summa än den statliga investeringen. Kommunen 
erlägger också betalning till staten i form av en radikal omdaning av 10 000 Uppsalabors 

boende-och livsmiljö. Av detta skäl valde Centerpartiet som enda parti att rösta emot 
avtalet med staten. Detta till trots kan Centerpartiet tänka sig att tillmötesgå det antal 

bostäder som stipuleras i avtalet, men dessa måste spridas ut i hela kommunen och kan 
inte koncentreras till ett litet område i kommunens södra del. 

Kent Kumpula (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 

Sverigedemokraternas inställning till de aktuella planerna för en utbyggnad i Sydöstra 
staden är densamma som tidigare. Trots massiv kritik från både opposition och 

människor som berörs av dessa planer väljer styret att inte lyssna och presenterar bara 

justeringar i marginalen. Andelen hyresrätter är fortfarande för hög och andelen småhus 
är för låg. 
Sedan beslutet på felaktiga grunder fattades i Kommunfullmäktige har vi därtill kunnat 
läsa i UNT om hur boende i Bäcklösa-området är missnöjda bland annat med att 

området blivit avsevärt mycket tätare och med mindre grönytor än man förespeglats, 
vilket faktiskt också bekräftas av Stadsbyggnadsdirektören. Detta förklaras med att 
nutida detaljplaner inte är lika specifikt detaljerade gällande byggnationens utformning 

som tidigare. Av det skälet kan styrets utfästelser om att det planerade området i 

Sydöstra staden ska präglas av småskalighet, intimitet, småstadskänsla, etc, inte tas på 

allvar. Det är saker som styret helt enkelt inte kan garantera så som planprocessen ser ut. 
Bäcklösa är i mindre skala ett område som i hög grad utformats på ett liknande sätt som 
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det tilltänkta Sydöstra staden-projektet. Eftersom byggherrar av naturliga skäl vill ha så 
god avkastning på sina investeringar som möjligt är det för att motverka denna typ av 
”mission creep” nödvändigt för kommunens företrädare att inta en betydligt restriktivare 

attityd än som skett hittills. 
Det har gång efter annan påståtts att det här beslutet är en förutsättning för byggandet 
av två ytterligare spår på linjeavsnittet Myrbacken – Uppsala. Detta är helt enkelt inte 

sant; avtalet med staten innefattar förpliktelser om bostadsbyggande, men säger 

ingenting om exakt vilken lokalisering eller typ av bebyggelse det ska handla om. Om 
man betänker att tidsplanen för hela järnvägsutbyggnaden dessutom visat sig vila på 

betydligt skakigare grund än man antog när avtalet ingicks, så anser 
Sverigedemokraterna att avtalet med staten inte längre kan användas som grund för 

Uppsalas fortsatta stadsplanering. Styrets vinkling av att det i stort sett handlar om 
”detta eller ingenting alls” är helt verklighetsfrånvänt. 

En annan aspekt där den hittillsvarande planeringen nyligen utsatts för kritik är den på 
tok för dåliga planeringen av skyddsrum. Kanske levde styrets företrädare länge kvar i en 

anda av att krig och andra extrema händelser var något mänskligheten lämnat bakom 

sig, och att sådan planering därför kändes gammaldags. Det är måhända en vacker 

förhoppning, men samtidigt fullkomligt oansvarig och den här försumligheten borde 
ensam vara tillräcklig grund för en återremittering av hela ärendet. 

Då skalan på bygget är för stor och dessutom inte alls kan garanteras av Uppsalas 

politiker, då flera allvarliga aspekter förbisetts eller ignorerats i planeringsprocessen, 

samt då förutsättningarna för det ingångna avtalet med staten har förändrats, anser 
Sverigedemokraterna att det är fullkomligt huvudlöst att i det läget marschera på med 

planen precis som om inget har hänt. 
Sverigedemokraterna har aldrig motsatt sig en utbyggnad av bostäder i Sydöstra staden, 

men omfattningen som styret vill driva igenom är fullkomligt orimlig. Det finns en mängd 
andra ställen i vår stora kommun som kan utvecklas i betydligt varsammare skala. I den 
större processen har Sydöstra staden en plats, men absolut inte i den form som styret nu 

för vilken gång i ordningen avser binda fast sig och Uppsalaborna i för decennier framåt. 

Rickard Malmström (MP) lämnar ett särskilt yttrande: 

Miljöpartiet i Uppsala har länge drivit frågan om fyra spår mellan Stockholm och Uppsala 

för att få ett nationellt hållbart transportsystem. Detta är viktigt för både Uppsalaborna 
och hela Sverige. 
Vi måste också möta behovet av fler bostäder och arbetsplatser till alla de som varje år 
väljer att bo i Uppsala. Bostäder som ska gå att nås med modern, kapacitetsstark 

kollektivtrafik anpassad till behovet, dvs spårväg. Därför är det nödvändigt att vi nu tar 
ett beslut om en fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna så att vi kan gå 
vidare med vårt avtal med staten. Ett beslut är också nödvändigt för den ansökan om 

statsbidrag till spårvägen genom det så kallade stadsmiljöavtalet som ska lämnas in i 

januari. 

Den nya sydöstra stadsdelen kommer präglas av hållbart byggande med innovativa 
klimatsmarta lösningar och satsningar på cirkulär ekonomi och delningsekonomi. Ett 
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stadsrum i mänsklig skala med byggnader med bottenvåningar som fylls med 
verksamhet samt närhet till grönska och till natur. Cykel, gång och kollektivtrafik kommer 
vara norm, vilket är en viktig förutsättning för ett klimatsmart samhälle med trivsamma 

miljöer där alla enkelt och snabbt kan ta sig till jobb, skola och fritidsaktiviteter. 
Miljöpartiet har i processen med framtagandet av planen arbetat för att få bort 
genomfartstrafiken av biltrafiken i stadsdelen och för att få bilfria bostadskvarter. 

För Miljöpartiet är det viktigt att se till att de gröna stråken i stadsdelen får ett varaktigt 

skydd. Men också att minimera förlusten av skogs- och åkermark. Vi vill att antalet 
bostäder ska skapa värden för så många som möjligt. Detta behövs för att väga upp den 

förlust av natur som exploateringen innebär. Bygger vi så många bostäder och 
arbetsplatser som vi vill så kommer spårvagn behövas för att skapa snabba och 

bekväma persontransporter till och från området. 
Vi anser också att det är viktigt att naturreservatet Lunsen utvidgas. 

När det gäller byggandet i stadsdelen ska det ske klimatneutralt genom klimatsmarta 
byggprocesser och kompensationsåtgärder. 

I januari slöt Miljöpartiet, tillsammans med våra samarbetspartier Socialdemokraterna 

och Liberalerna i Uppsalas Mittenstyre, en överenskommelse med Moderaterna. 

Moderaterna drev då in ett broreservat i planen som Miljöpartiet helst vill stryka ur 
planen. 

Den nya bron över Fyrisån vid Ultuna kommer att byggas för kollektivtrafik, gång och 

cykel samt för utryckningsfordon. Moderaterna krävde i januari att ett reservat skulle 

göras i den fördjupade översiktsplanen för att i framtiden kunna utöka med en 
förbindelse för fossilfri biltrafik. Ett sådant reservat betyder inte att en bilbro kan byggas 

utan att Översiktsplanen ändras och att en rad tillståndsprövningar hos Länsstyrelsen. 
Dessutom skulle kostnaden för en sådan bro bli mycket svår att finansiera för Uppsala 

kommun och möjlighet till statlig medfinansiering saknas. I Miljöpartiet vill vi naturligtvis 
inte se detta broreservat och det har varit en svår avvägning, men vi bedömde trots 
reservatet sammantaget risken för en framtida bilbro som liten och valde därför att gå 

med på Moderaternas krav. 

Miljöpartiet skulle trots detta gärna se att broreservatet ströks ur planen när nu 
Moderaterna dragit sig ur överenskommelsen. Men då vi inser att det skulle försena hela 

processen, bland annat för att ett nytt samråd måste göras, väljer vi att rösta för FÖPen i 
föreliggande form. 
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§ 23  

Reviderat reglemente för intern kontroll inom 
Uppsala kommun och dess helägda bolag 

KSN-2019-2727 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att anta reglemente för intern kontroll inom Uppsala kommun och dess 

helägda bolag enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Ärendet avser reviderat reglemente för intern kontroll inom Uppsala kommun och dess 

helägda bolag som ersätter reglemente för intern kontroll inom Uppsala kommun och 
dess helägda bolag som kommunfullmäktige beslutade 26 mars 2007.  Syftet med 

reglementet är att ange ansvarsfördelning för att säkerställa att kommunen som helhet 
och dess nämnder och bolagsstyrelser har en tillräcklig intern kontroll, enligt 
kommunallagen 6 kap, §6 och aktiebolagslagen 8 kap §4. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 11 januari 2022 § 7 

• Tjänsteskrivelse daterad 7 december 2021  

• Bilaga 1, reviderat reglemente för intern kontroll inom Uppsala kommun och 

dess helägda bolag 

• Bilaga 2, Reglemente för intern kontroll inom Uppsala kommun och dess 
helägda bolag, antaget av kommunfullmäktige den 26 mars 2007 §83 

Beslutsgång 

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

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är viktigt att nämnder och styrelser säkerställer en god intern kontroll. Med fördel 
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underlättas det arbetet genom att kommunen tillämpar standardiserade mallar för hur 
det ska gå till så att alla kommunens verksamheter tillämpar samma metodik för att 
säkerställa en god intern kontroll. 

En av de viktigaste förbättringsmöjligheterna för att förbättra internkontrollen är att 
partier, representerade i kommunens nämnder och bolag, säkerställer hög relevant 
erfarenhet och kompetens bland sina företrädare. 

Vad gäller nedan citerade lydelse i reglementet anser jag att det finns ett stort behov av 

att kraftigt begränsa antalet styrdokument som alla nämnder och bolagsstyrelser ska 
förhålla sig till. Kommunen har för många styrdokument och policys som både skapar 

mycket administrativt arbete och som tar kraft ifrån de särskilda huvuduppdrag som 
varje nämnd eller bolagsstyrelse är satt att utföra. Jag anser att det är särskilt fel att 

tynga bolagsverksamheterna med alla dessa styrdokument och policys. Kommunens 
bolag kommer att prestera mycket bättre resultat om de helt fokuserar på att styras av 

aktiebolagslagen och av tydliga ägardirektiv kopplade till kärnverksamheten. 
”Nämnder och bolagsstyrelser ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med den 

ansvarsfördelning och de mål och styrdokument som kommunfullmäktige har bestämt 

samt i enlighet med de författningar som gäller för verksamheten.” 
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§ 24  

Lokala ordningsföreskrifter för Uppsala hamn 

KSN-2021-03439 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att anta lokala ordningsföreskrifter för Uppsala hamn i enligt ärendets 
bilaga 1. 

Sammanfattning 

Förslag på nya lokala ordningsföreskrifter för Uppsala hamn har tagits fram. De nya 

ordningsföreskrifterna ska ersätta nuvarande lokala ordningsföreskrifter för 

Uppsala hamn som antogs av kommunfullmäktige den 13 juni 2016 (§131). 

De nya ordningsföreskrifterna utgår från förslag från Sveriges kommuner och regioner. 
Frågor som regleras i andra författningar har tagits bort. Därutöver har endast 
redaktionella och språkliga ändringar gjorts. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 18 januari 2022 § 25 

• Tjänsteskrivelse daterad 5 januari 2022 

• Bilaga 1, Förslag till lokala ordningsföreskrifter 

• Bilaga 2, Jämförelse mellan befintliga och föreslagna föreskrifter 

• Bilaga 3, Karta över hamnområde 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 
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Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Av attraktivitets och säkerhetsskäl är det viktigt att en god ordning säkerställs i Uppsalas 
centrala hamn. Förslagen på lokala ordningsföreskrifter är bra. Med fördel ska Uppsala 

kommun tillämpa liknande föreskrifter för ordningen av elsparkcyklar i Uppsala stads 

citymiljö. 
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§ 25  

Årsredovisning för Stiftelsen Jälla egendom 
samt utredningsuppdrag 

KSN-2022-00035 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att fastställa årsredovisningen 2020 för Stiftelsen Jälla egendom enligt 

bilaga 1. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del  

2. att uppdra till kommunledningskontoret att utreda ägarförhållandena 

avseende fastigheter och byggnader kopplade till utbildningen på Jällaskolan 
samt, 

3. att uppdra till kommunledningskontoret att utreda Stiftelsen Jälla egendoms 
framtid. 

Sammanfattning 

Stiftelsens Jälla egendom auktoriserade revisor har lämnat en anmärkning i sin 

revisionsberättelse för 2020. Anmärkningen har sin grund i att stiftelsen använt medel i 
strid med stiftelsens ändamål. Mot bakgrund av detta och att det generellt finns en 

otydlighet avseende tolkningen av stiftelsens uppdrag och ansvar, samt den 

omständigheten att ägandet av fastigheterna och byggnaderna som används i 
utbildningsverksamheten på Jällaskolan är oklart, föreslås dessa frågor utredas. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 18 januari 2022 § 26 

• Tjänsteskrivelse daterad den 11 januari 2022 

• Bilaga 1, Årsredovisning för 2020 för Stiftelsen Jälla egendom 

Yrkanden 

Ulrik Wärnsberg (S) och Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 



Sida 59 (90) 

 

Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Beslutsgång 

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

Särskilda yttranden 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam 

(KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är positivt att ägarförhållandena nu utreds även om det borde ha genomförts redan 

2015 när det föreslogs av förvaltningen. 
Vi har länge varit pådrivande i att få till en utredning då det är viktigt att 

ägarförhållandena ses över så att vi får till en så bra och affärsmässig utveckling av 
gården som möjligt. 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Kommunens verksamhet kopplad till Jälla är av stor betydelse för berörda elever och för 

det näringsliv som är beroende av god tillgång till personer som kan bidra till 
verksamheternas måluppfyllelse. Det är viktigt att sortera ut korten mellan stiftelsens och 

skolans ansvar eftersom det uppenbarligen under lång tid varit oklart för stiftelsens 
ledning. Då det under lång tid förekommit konflikter mellan Stiftelsen Jälla egendom och 

kommunala intressen är det anmärkningsvärt att de år efter år fortsätter utan att 
konflikterna sorteras ut. 
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§ 26  

Ändrad bolagsordning för Gottsunda marknad 
AB mot bakgrund av överlåtelse till 
Uppsalahem AB 

KSN-2019-0957 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att godkänna ändrad bolagsordning för Gottsunda Marknad AB i enlighet med 
ärendets bilaga 1, 

2. att ändra bolagets firmanamn från Gottsunda Marknad AB till Uppsalahem 

Gottsunda AB, samt 
3. att ge ägarombudet som instruktion att på den kommande bolagsstämman 

rösta i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 september 2021 §215 att Uppsala Kommuns 

Fastighetsaktiebolag ska överlåta den del av fastigheten Gottsunda 34:2 som utgörs av 

hyresbostäder till Uppsalahem AB. 

Fullmäktiges beslut verkställs genom att överlåta ett dotterbolag mellan bolagen. För 
att det aktuella dotterbolaget Gottsunda Marknad AB ska kunna äga och förvalta 

bostäder behöver fullmäktige besluta om en ändrad bolagsordning. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 1 februari 2022 § 47 

• Tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2022 

• Bilaga 1, ändrad bolagsordning 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 
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§ 27  

Ny simidrottsanläggning i Gränby samt 
utredningsuppdrag avseende genomförande 
utifrån framtida behov av ytterligare 
badanläggningar 

KSN-2022-00150 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att gällande simidrottsanläggning i 
Gränby besluta 

1. att uppdra till idrotts- och fritidsnämnden att ta fram ett funktionsprogram för 

simidrottsanläggning med såväl inne- som utedel, 
2. att arbetet med framtagandet av funktionsprogram för 

simidrottsanläggningen ska genomföras i nära dialog med berörda föreningar, 
bolag och nämnder, 

3. att uppdra till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB att uppföra 
simidrottsanläggningen med utgångspunkt i badutredningen och 
funktionsprogrammet, 

4. att för uppförandet av simidrottsanläggningen anvisa tidigare beslutad 
investeringsram för förnyelse och utveckling av Fyrishovs bad- och 
simanläggning enligt fullmäktiges beslut den 24 april 2017 §124 (i andra att-

satsen),  

5. att i kommande Mål och budget beakta de ekonomiska effekterna av 

uppförandet av simidrottsanläggningen för idrotts- och fritidsnämnden i syfte 
att reducera avgifterna för föreningar och allmänhet, samt  

6. att upphäva kommunfullmäktiges beslut om förnyelse och utveckling av 

Fyrishovs bad- och simanläggning från den 24 april 2017 §124 avseende att-
sats 1, 5,6 och 7, samt 

7. att bemyndiga kommunstyrelsen att fatta de beslut som i övrigt krävs för 
uppförandet av simidrottsanläggningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att gällande ett familjebad/äventyrsbad besluta 

8. att uppdra till kommunstyrelsen att i nära dialog med berörda bolag och 
nämnder utreda förutsättningarna för ett centralt placerat 
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familjebad/äventyrsbad avseende genomförbarhet och 
finansieringsalternativ,  

9. att en placering i kvarteret Kölen ska ingå i utredningen, samt 

10. att utredningen återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att gällande en lokal badanläggning i Gottsunda besluta 

11. att uppdra till kommunstyrelsen att i nära dialog med berörda bolag och 
nämnder utreda förutsättningarna för en lokal badanläggning i 
Gottsundaområdet som ersätter befintligt bad i Gottsunda och som beaktar 
södra stadens tillväxt. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att gällande badutveckling i Uppsala kommun och en fjärde lokal 
badanläggning besluta 

12. att uppdra till kommunstyrelsen att i nära dialog med berörda bolag och 
nämnder utreda en framtida användning av fastigheten Svartbäcken 1:10 

(Fyrishov) som placering för en andra lokal badanläggning, med särskilt 
beaktande av rekreationsperspektivet samt kommunekonomi, 

13. att uppdra till kommunstyrelsen att i nära dialog med berörda bolag och 
nämnder ta fram en utvecklingsplan för Fyrishovsområdet där den växande 

stadens behov av grönytor, idrottsanläggningar, bostäder och allmänhetens 
tillgång till stråket längs Fyrisån tas tillvara, samt 

14. att funktionsrättsfrågor ska beaktas i processen. 

Sammanfattning 

Fullmäktiges ambition för utveckling och förnyelse av Fyrishovs bad- och 

simanläggning har konstaterats inte kunna genomföras inom den investeringsram som 

beslutades för projektet år 2017. Med hänsyn till åldern på många av de vitala delarna i 

den befintliga anläggningen på Fyrishov, står inte en upprustning med dess höga 
investeringskostnad i paritet med nyttan av en sådan åtgärd. Anläggningen har nått sin 
tekniska livslängd och måste tas ur drift inom tre till fem år. För att ha en anläggning 

som kan ersätta Fyrishov föreslås en ny simidrottsanläggning i Gränby. 

Anläggningen i Gränby ska tillgodose behoven hos skolor och simidrottsföreningar 

samtidigt som de framtida behoven av bad- och simanläggningar i Uppsala kommun 
utreds vidare. Utredningen ska bland annat innefatta möjligheten att anlägga ett 
centralt beläget familjebad, ett nytt stadsdelsbad i Gottsunda samt den framtida 
användningen av Fyrishovsområdet för bad. 

Den tidigare beslutade investeringsramen för utveckling av Fyrishov föreslås 
omfördelas för anläggandet av simidrottsanläggning i Gränby. 
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 1 februari 2022 § 46 

• Tjänsteskrivelse daterad 28 januari 2022 

• Bilaga 1, Utredning avseende nya badanläggningar i Uppsala kommun från 
Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB 

• Bilaga 2, protokollsutdrag kommunfullmäktige 24 april 2017 §124 

• Bilaga 3, Tjänsteutlåtande avseende placering och finansiering av nya 
badanläggningar från Uppsala kommun Arenor och Fastigheter 

• Bilaga 4, Kartbild över Gränby 11.3 m.fl 

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 
(1) att funktionsrättsfrågor ska beaktas i processen. 
(2) att att-sats elva (11) ska ha följande lydelse:  
”att uppdra till kommunstyrelsen att i nära dialog med berörda bolag och nämnder 
utreda förutsättningarna för en lokal badanläggning i Gottsundaområdet som antingen 
innebär en renovering av befintligt bad i Gottsunda, eller en nybyggnation, och som 
beaktar södra stadens tillväxt.” 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Christopher Lagerqvist (M) yrkar i första 

hand, med instämmande från Simon Alm (-): 

att ärendet återremitteras. 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Christopher Lagerqvist (M) yrkar i andra 

hand: 

(1) att den nya ”simidrottsarenan” placeras vid Fyrishov inom den beslutade 
kostnadsramen om 422 mnkr (2017 års nivå),  

(2) att de nya funktionsprogrammen genomförs, samt 

(3) att resterande att-satser avslås. 

Stefan Hanna (-) yrkar i första hand återremiss med motiveringen: 
Ett liknande förslag ska föregås av en rådgivande folkomröstning där Uppsalaborna ges 

en chans att uttrycka vilket utvecklingsförslag bland alternativ de föredrar. Ett liknande 
förslag måste också förberedas mycket bättre genom att berörda föreningar 
dokumenterat inkluderats i processen som lett fram till att liknande beslutssteg fattas. 

Stefan Hanna (-) yrkar i andra hand: 

(1) att överväga en utförsäljning av Fyrishovs delar med arena- och träningslokaler till 
relevant föreningsliv. 

(2) att utreda förutsättningarna för att utveckla delar av Fyrishovs verksamheter till ett 
rehabiliterings- och äldrecentrum.  
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Simon Alm (-) yrkar i första hand: 
(1) att kommunstyrelsen uppdras utreda ytterligare en badanläggning utanför Uppsala 
stad under 2022. 

(2) att placering av familjebad ska ske vid god trafikanslutning utan att bidra till trängsel 
i centrala Uppsala. 

Simon Alm (-) yrkar i andra hand att ärendet avslås. 

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Tobias Smedberg (V) och Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till Jonas Segersams (KD) 
tilläggsyrkande (1). 

Beslutsgång 

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

Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedt (M) yrkanden (1-3) mot avslag och finner 

att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Jonas Segersam (KD) tilläggsyrkande (1) mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter Jonas Segersam (KD) ändringsyrkande (2) mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) ändringsyrkanden (1-2) mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Simon Alms (-) ändringsyrkande (1-2) mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Christopher Lagerqvist (M) reserverar sig 

mot beslutet till förmån för Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande med motiveringen: 
Moderaterna vill att Fyrishov även i framtiden ska vara en plats för simning och bad och 
stödjer därför inte styrets föreslagna nedläggning. Vi ställer oss kritiska till att 
kostnadskalkylen för projektet kraftigt fördyrats och att ytterligare anläggningar 

dessutom inte finns med i investeringsbudgeten. 

Förutsättningarna vid Fyrishov är betydligt bättre än i Gränby. Trafikförsörjningen finns 

redan på plats och tillgängligheten till badanläggningen är bättre även för boende 
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utanför Uppsala tätort. 
Många år av utredningar har inte bara lett till fördyringar utan även till att 
renoveringsbehovet har ökat. Det faktum att det socialdemokratiska styret inte har 

genomfört inplanerade underhåll har försatt Fyrishov i ett än sämre skick. Vi förordar 
därför ett förslag där den nya simidrottsarenan placeras vid Fyrishov. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 
När beslut fattades om ombyggnation vid Fyrishov 2017 reserverade sig 

Kristdemokraterna mot beslutet eftersom vi inte tycker att vi ska använda skattepengar 
till kommunala skrytbyggen i onödan, och särskilt inte på kommersiellt bärkraftiga 
anläggningar som äventyrsbad. I Västerås finns privat uppförda och drivna Kokpunkten 
och i Örebro har kommunen samarbetat med näringslivet i uppförande av ny 

badanläggning. 

Vi står fast vid att prioritera kärnverksamheten i kommunen. När det gäller idrott och 
fritid är vår inriktning att i första hand föreningar och idrottsklubbar bör investera / äga 
och / eller driva sina anläggningar, och det anser vi fortfarande kan vara inriktningen för 

en ny simträningsanläggning i Gränby. Därför är det positivt att beslutet har en inriktning 

att fortsätta arbetet i nära samarbete med berörda föreningar inom simidrotten. 
Vi har inget emot att fortsatt ha en badanläggning vid Fyrishov, som ju även framöver 

kommer vara ett centrum för idrott i och med de idrottshallar som finns i området. Även 
om 50-metersbassängen är utjänt finns en möjlighet att använda äventyrsbad och 
utebad under en lite längre period. 

Men i och med att 50-metersbassängen från 1959 är helt uttjänt måste en ny 
simträningsanläggning fram fort och då är Gränby ett bra alternativ för detta. Vi har 

tidigare fått med oss styret på att förlägga en isarena / eventarena vid Gränby sportfält i 
stället för vid ”Kölen” (nära Fyrisån / Kungsängen) och vill fortsatt utveckla samverkan 

mellan idrottsklubbar, arenahotell och idrottsgymnasium på sportfältet. 
Vi är också positiva till fler simanläggningar i Uppsala, samtidigt som finansieringsfrågan 

måste lösas. Därför yrkade vi på att Gottsundabadet bör vara kvar i befintlig anläggning 
om det blir billigare än att bygga nytt. 

Vi ser gärna att man ser på möjligheten att ha bad i andra delar av kommunen, 

exempelvis Storvreta eller Sävja, eller i form av utebassänger exempelvis i Årsta. Men 
finansieringsfrågan måste som sagt lösas, och huvudinriktningen måste vara att söka 
privat finansiering för badanläggningar, exempelvis det i förslaget till beslut aviserade 
familjebadet. 

Vi yrkade också på att funktionsrättsperspektivet ska beaktas i den vidare utredningen. 
Exempelvis rehabiliteringsbassänger måste finnas tillgängligt i Uppsala – och det får inte 
bli något som faller mellan stolarna mellan Region och Kommun. Det var därför positivt 

att Kommunstyrelsen biföll detta yrkande. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Liknande förslag till beslut måste förberedas mycket bättre genom att berörda 

föreningar dokumenterat inkluderats i processen som lett fram till att liknande beslut 
fattas. Ett liknande ärende måste också bättre redan i tidiga stadier säkerställa en 
trovärdig finansiering av önskad utbyggnad av simidrottsanläggningar. Med tanke på att 

kommunen länge bland annat uppvaktats av GF Upsalaflickorna och Upsala simsällskap 

med förslag på att få bygga egna anläggningar ska ingångsvärdena i liknande ärenden 
inkludera sådana möjligheter. När det finns mer konkreta förslag framåt, med rimliga 

finansieringskalkyler, ska alternativ vara föremål för rådgivande folkomröstning där 
Uppsalaborna ges en chans att uttrycka vilket utvecklingsförslag bland alternativ de 

föredrar. 
Uppsala kommun har en mycket hög riskexponering kopplad till en låneskuld på nästan 

16 miljarder kronor. Det är oansvarigt att kommunen kort efter att investeringar, på 
många miljoner i renoveringar av badverksamheter på Fyrishov gjorts, föreslår att de ska 

rivas. Om beslut övervägs som innebär att alla dessa miljoner inte långsiktigt gör nytta 

för verksamheten kan det knappast definieras som god ekonomisk hushållning. Ett 

liknande ärende måste också bättre underbyggas med trovärdiga finansieringstankar 
där gärna föreningsliv och företag inkluderas som alternativa investerare. 

Jag anser att Fyrishov i huvudsak ska utvecklas till ett centrum för rehabiliterings- och 

äldreverksamhet. För att en sådan mycket värdefull verksamhet ska tillhandahålla 

verksamhetslokaler som bidrar till förebyggande hälsoinsatser, samt rehabiliterande 
insatser, är badverksamheter, inklusive en värmebassäng, mycket viktigt. Inte minst 

kopplat till revisionens anmärkningar om att kommunen inte tillräckligt bra arbetar med 
frågan att säkerställa ”Framtidens äldreomsorg” är det oklokt att inte överväga denna 

huvudinriktning på Fyrishovs verksamhet. I missivet till ”Yttrande över 
kommunrevisionens granskning av framtidens äldreomsorg” framgår bland annat 
följande: 

”De kommande årens demografiska utveckling innebär en kraftig ökning av antalet äldre 

samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder utvecklas långsammare. De ekonomiska 
förutsättningarna gör att kommunens äldreomsorg står inför utmaningar. Detta ställer 

krav på att verksamheten utformas på ett långsiktigt uthålligt sätt. Ett bristfälligt arbete 
inom området riskerar att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.” 
Ärendet handlar om ett omfattande omtag kopplat till sim- och badanläggningar i 

Uppsala kommun. Eftersom stora förändringar föreslås kopplade till Fyrishov anser jag 
att kommunen måste överväga att låta föreningen GF Uppsalaflickorna köpa 

hallverksamheten. Uppsalaflickorna vill ha bättre rådighet över en träningsanläggning 
och de har mycket bra framarbetade koncept för rehabiliteringsverksamheter som i 

smart kombination med ett äldrecenter kan finansiera driften av en anläggning som 
Fyrishov. GF Uppsalaflickornas verksamhet i kombination med ett rehab- och äldrecenter 

skulle vara en mycket klok utveckling av Fyrishov. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Beslutet berör nya badanläggningar som tillför mer simyta eller ersätter tidigare simyta i 

stadsdelarna Gränby, Industristaden och Gottsunda. Det är inte tal om någon 
badsatsning utanför stadsgränsen, vilket är en ganska negativ signal till densamma. 
Landsbygden med tillhörande orter har överlag knappt alls fått några större kommunala 

satsningar alls sedan de blev en del av Uppsala kommun på 1970 talet. Badhus, ishallar 

med mera är ofta byggda i den bittra insikten att sådant aldrig eller eller närapå aldrig 
kommer att bli möjligt igen när alla investeringar kommer att falla ut i Uppsala stad. 

Det är ett tråkigt mönster och tydlig symbolik i detta. På landsbygden med orter finns 
exempel på där man rustat upp vissa skolor och liknande strikt nödvändig service, men 

det ska inte sammanblandas med kommunal service som inte är just strikt nödvändig. 
Med det här ärendet ger man upp tidigare beslut om att försöka bygga om Fyrishov för 

framtidens behov, och istället kommer möjligheten till familjebad att flyttas till 
centralaste Uppsala. Det är även det en kraftig försämring för landsbygdens familjer. 

Parkeringssituationen är sämre och betydligt mer kostsam för besökare vid centrala 

adresser. Likaså är det svårare att ta sig till centrala Uppsala jämfört med stadens yttre 

stadsdelar. 
Det är inte en rimlig prioritering att avskärma stadskärnan från bilburna besökare och 

samtidigt flytta dit allt mer unik kommunal service som därmed landsbygdsbor och 

bilburna får allt svårare att ta del av. Även om det inte är en primär grupp att ta hänsyn 

till som kommun så är det ändå värdefullt att ha i åtanke att Fyrishov är en anläggning 
som lockat oerhört många besökare även från boende utanför kommunen. De kommer 

tveklöst primärt med bil. Gruppen bidrar till besöksnäringen, m en kan få försvårade 
förutsättningar att ta del av ett motsvarande utbud i centralaste Uppsala. Det skadar 

därmed även Uppsala som besöksmål. 
I den mån en familjebadanläggning ändå lockar besökare så blir det ett tillskott av 
onödig trängsel i centrala staden som annars kan styras till stadens delar som har god 

trafikförsörjning såsom fallet redan är idag i Fyrishov. 

Särskilda yttranden 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande: 
För Vänsterpartiet är det viktigt att den fortsatta processen kring Uppsalas 

badanläggningar har en bred politisk förankring på alla nivåer inom kommunen. Det 
kommer att ge de bästa förutsättningarna framåt. Vi utgår ifrån att det kommer att tas 
ett helhetsgrepp i det fortsatta utredningsarbetet om var i vår kommun som det ska 
beredas tillgång till bad för kommunens invånare. 
Vi ser till exempel mycket positivt på en simanläggning i Gottsunda. Att notera är att de 

funktionsrättsorganisationer som finns i Uppsala självklart bör tillfrågas i processen 
framåt, och andra relevanta parter som är beroende av simanläggningar för att uppfylla 

sina uppdrag, såsom till exempel skolor. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Kent Kumpula (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Sverigedemokraterna motsätter sig inte byggnation av ett helt nytt bad i Gränby. Det kan 
bli ytterligare en lokalisering på Gränby sportfält som därigenom utöver befintliga hallar, 

tennisbanor och friidrottsanläggning begåvas med en modern simsportanläggning. 
Däremot efterlyser vi någon form av satsning utanför centralorten, 
landsbygdsperspektivet får inte glömmas bort. Som så ofta förbiser man det faktum att 

Uppsala kommun har mer än 50 000 invånare på landsbygden, en grupp som med rätta 

känner sig försummade gällande idrottssatsningar. Av den anledningen anser vi att det 
är angeläget att utreda möjligheterna för att anlägga en av de kommande 

simidrottsanläggningarna i t ex Storvreta eller Björklinge. Eftersom styret i andra 
sammanhang så gärna ser trafiken minska i centrala staden så kunde en utlokalisering 

av fler verksamheter till andra delar av kommunen ha precis den effekten. Markpriserna 
är dessutom lägre på landsbygden i jämförelse med mer centrala placeringar, och det 

finns gott om utrymme för tillhörande parkeringar. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 28  

Svar på motion om hyggesfritt skogsbruk från 
Magne Björklund (V) 

KSN-2021-00549 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Magne Björklund (V) föreslår i en motion väckt 25 januari 2021 att 

Uppsala kommun utreder möjliga former för stöd till intresserade skogsägare som vill 

bruka sin skog hyggesfritt. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 11 januari 2022 § 8 

• Tjänsteskrivelse daterad 1 juni 2021 

• Bilaga, Motion om hyggesfritt skogsbruk från Magne Björklund (V) 

Yrkanden 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till motionen. 

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar avslag till motion 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Tobias Smedbergs (V) med fleras 
yrkande om bifall till motionen och mot Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande om 

avslag till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets. 

Reservation 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Tobias Smedberg (V) med fleras yrkande. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 29  

Svar på motion om Söderby Trädgårdsstad 
från Jonas Segersam (KD) 

KSN-2021-00763 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Jonas Segerstam (kd) föreslår i en motion väckt 24 februari 2021 

1. att uppdra till kommunstyrelsen att inkorporera idén om Söderby 
trädgårdsstad i programarbetet för Sydöstra stadsdelarna.  

2. att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag för egnahemsområde i 

Uppsala – ett område med egna hem uppförda på mindre tomter som ägs av 

kommunen och / eller andra markägare och upplåts med tomträtt. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 11 januari 2022 § 9 

• Tjänsteskrivelse daterad 23 november 2021 

• Bilaga 1, Motion om Söderby Trädgårdsstad från Jonas Segerstam (KD) 

• Bilaga 2, Kartunderlag 

Yrkande 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersams (KD) yrkande om 
bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Reservation 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt 
yttrande: 

Moderaterna och Centerpartiet delar motionärens uppfattning att utvecklingen av 
Uppsalas sydöstra stadsdelar i större utsträckning bör präglas av småhusbebyggelse, 

liksom att det är positivt med ökade inslag av eget ägande vilket främjar lokalt 
engagemang och ansvarstagande. Vi är emellertid skeptiska till tomträtt som verktyg för 

småhusbebyggelse. Dels för att det är en förhållandevis okänd upplåtelseform som 
riskerar att uppfattas som oattraktiv av såväl byggherrar som potentiella boende. Dels 

för att tomträtt är en upplåtelseform med klara nackdelar gentemot alternativen 
äganderätt och hyresrätt. Det är svårt för en tomträttsinnehavare att förutse de 

privatekonomiska konsekvenserna av en investering i en tomträtt eftersom det inte finns 

några tak eller spärrar för hur mycket tomträttsavgälden kan höjas på samma sätt som 
det finns för exempelvis en hyresrätt. Det förekommer att människor tvingas flytta från 

tomträtter på grund av att avgälden höjs kraftigt. Av detta skäl menar bland andra 
Villaägarnas Riksförbund, en konsument-och intresseorganisation för småhusboende, att 
tomträtt är ”en otrygg upplåtelseform”. Våra partier anser att Uppsala ska ha en 

variation av upplåtelseformer, men kommunen bör inte aktivt uppmuntra otrygga 

upplåtelseformer. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 30  

Svar på motion om estetelever och offentlig 
konst från Artemis Lumarker (V) 

KSN-2021-01294 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Artemis Lumarker (V) föreslår i en motion väckt 26 april 2021  

• att utifrån motionen uppdra kultur- och utbildningsnämnden att utreda hur ett 

tvåårigt pilotprojekt i vilket gymnasieelever får skapa offentlig konst i Uppsala 
kommun kan utformas, 

• att utredningen ska se på olika möjliga storlekar på projektet, tillhörande 
kostnadsramar och externa finansieringsmöjligheter samt lämpligt sätt att 

utforma pilotprojektets riktlinjer som säkerställer konstnärlig frihet, 
beaktandet av demokratiska värderingar och kvalité, samt 

• att utredningens resultat sammanställs i en rapport som presenteras för 
kultur- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 18 januari 2022 § 27 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 januari 2022 

• Bilaga 1, Motion om estetelever och offentlig konst från Artemis Lumarker (V) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 8 december 2021 

• Bilaga 3, Protokollsutdrag från kulturnämnden 16 december 2021 

Yrkande 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till motionen. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Tobias Smedberg (V) med fleras 
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Reservation 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Tobias Smedberg (V) med fleras yrkande. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 31  

Svar på motion om föreningsfunktion från 
Tobias Smedberg (V) med flera 

KSN-2021-01298 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) och Karolin Lundström (V) föreslår i en 

motion väckt 26 april 2021  

• att uppdra till kommunstyrelsen att utreda hur en särskild funktion i 
kommunen för civilsamhället, i linje med vad som föreslås i rapporten, kan 

utformas. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 11 januari 2022 § 10 

• Tjänsteskrivelse daterad 30 november 2021 

• Bilaga, Motion om föreningsfunktion från Tobias Smedberg (V) med flera 

Yrkanden 

Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) och Stefan Hanna (-) yrkar bifall till 
motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Tobias Smedberg (V) med fleras 
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Reservation 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Tobias Smedberg (V) med fleras yrkande.  

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 
Det är positivt att kommunen äntligen gör en överenskommelse med 

Civilförsvarsförbundet Uppsala om en uppstart av frivillig resursgrupp. Kommunen 
behöver dock ännu bättre stärka sin förmåga, inom sitt ansvarsområde, att säkerställa 

ett väl fungerande civilförsvar samt en god krishanteringsförmåga. Eftersom kommunen 
byggt upp en stabsverksamhet som arbetar med liknande frågor anser jag att 

kommunen mycket bättre än hittills ska kunna visa att man tillsammans med 
föreningsliv, näringsliv och andra offentliga verksamheter har ett system som vid 

krissituationer rimligt snabbt kan aktiveras. Självklart ska inte kommunen utföra 

dubbelarbete i förhållande till den roll som Länsstyrelsen har kopplat till dessa frågor 
utan ska i kommunens system tydligt samordna sina delar av systemet. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 32  

Svar på motion om nollvision om mäns dödliga 
våld mot kvinnor från Lovisa Johansson (FI) 
med flera 

KSN-2021-01301 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Lovisa Johansson (FI), Charlie Strängberg (FI) och Josef Safady Åslund (FI) föreslår i en 

motion väckt 26 april 2021 

• att kommunfullmäktige antar en nollvision mot mäns dödliga våld mot 

kvinnor, samt 

• att en handlingsplan upprättas för att nå nollvisionen. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 18 januari 2022 § 28 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 januari 2022 

• Bilaga 1, Motion om nollvision om mäns dödliga våld mot kvinnor från Lovisa 
Johansson (FI) med flera 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från socialnämnden 21 december 2021 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottet förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Uppsala kommun ska ha en nollvision mot allt kriminellt. Idag lider kommunen av allt för 
mycket kriminalitet, inte minst i våra skolor som idag representerar en av de sämsta 

arbetsmiljöerna i kommunen. Genom att fatta ett beslut om en generell noll vision mot 

kriminalitet signalerar kommunen tydligt att alla delar av kommunen aktivt ska bidra i 
brottsbekämpande insatser och att alla brottsliga aktiviteter ska anmälas och tydligt 
motverkas. Mäns våld mot kvinnor är en kriminell handling och inkluderas i ett sådant 

generellt övergripande och tydligt ställningstagande. Det är staten som har ansvar för 
lagar och brottsbekämpning. Genom en generell noll vision mot kriminalitet kan 
kommunen bättre stötta staten att förebygga och bekämpa oacceptabel brottslighet. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 33  

Svar på motion om att inrätta KAST-
verksamhet från Lovisa Johansson (FI) och 
Josef Safady Åslund (FI) 

KSN-2021-01303 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Lovisa Johansson (FI) och Josef Safady Åslund (FI) föreslår i en motion väckt 26 april 

2021 att en KAST-mottagning upprättas inom ramarna för den plan kommunstyrelsen 
redan åtagit sig att skapa angående prostitution och människohandel i 

verksamhetsplanen 2020–2022. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 11 januari 2022 § 11 

• Tjänsteskrivelse daterad 13 december 2021 

• Bilaga, Motion om att inrätta KAST-verksamhet från Lovisa Johansson (FI) och 

Josef Safady Åslund (FI) 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottet förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Sociala insatser för att hjälpa människor som behöver stöd för att klara hopplösa 
situationer, och för att få en bättre möjlighet att välja klokare livsvägar framåt, är en 

kommunal kärnverksamhet. Motionens intention är viktig och tyvärr har även Uppsala 

växande problem med prostitution och människor som är utnyttjade kopplat till 
människohandel. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 34  

Svar på motion om att värna nya lärare från 
Stina Jansson (FI) och Lovisa Johansson (FI) 

KSN-2021-01670 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Stina Jansson (FI) och Lovisa Johansson (FI) föreslår i en motion väckt 31 maj 2021 

• att uppdra till utbildningsnämnden att säkra att alla nyutbildade lärare erbjuds 

en introduktionsperiod under det första året i yrkeslivet, 

• att utreda möjligheten till att nyutbildade lärare inom Uppsala kommun under 

det första yrkesåret har 20 procent färre undervisningstimmar jämfört med en 
tjänst på samma procent, samt 

• att minskningen i undervisningstimmar det första året finansieras särskilt av 
kommunens satsning och inte ur den enskilda skolans budget. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 18 januari 2022 § 29 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 januari 2022 

• Bilaga 1, Motion om att värna nya lärare från Stina Jansson (FI) och Lovisa 

Johansson (FI) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 8 december 2021 

Yrkanden 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till motionen. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Tobias Smedberg (V) med fleras 
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Reservation 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Tobias Smedberg (V) med fleras yrkande. 

Särskilt yttrande 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam 
(KD) lämnar ett särskilt yttrande: 

Uppsala-Alliansen har redan en modell för hur alla lärare ska kunna utvecklas i sitt yrke 
och göra karriär. Vår politik omhändertar just de aspekter som Fi lyfter fram. Vi uppfattar 

att motionen från Fi är vällovlig, men otillräcklig. Uppsala-Alliansen har ännu mer 

ambitiösa förslag som hänger ihop i en helhet, där varje lärare kan utvecklas och göra 

karriär i sju steg. Självklart ska vi vara en attraktiv arbetsgivare och både rekrytera och 
behålla nyutbildade lärare. De två sista att-satserna är emellertid kostnadsdrivande / 

budgetpåverkande och vi kunde därför inte bifalla dem. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 35  

Svar på motion om överkapacitet inom 
välfärden från Stina Jansson (FI) med flera 

KSN-2021-01837 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Stina Jansson (FI) med flera yrkar i en motion väckt 14 juni 2021 att Uppsala har en 

konstant överkapacitet i samtliga välfärdsinsatser. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 11 januari 2022 § 12 

• Tjänsteskrivelse daterad 12 november 2021 

• Bilaga, motion om överkapacitet inom välfärden från Stina Jansson (FI) med 

flera 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 

Särskilt yttrande 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande: 

Vänsterpartiet anser att det alltid ska finnas utrymme för VAB, sjukanmälningar, och 
andra oförutsägbara händelser inom välfärdens dagliga bemanning. Verksamheterna 
som sådana ska med andra ord vara anpassade efter arbetslivets mångfacetterade 

verklighet. Vidare är det en självklarhet att verksamheterna ska arbeta inom ramar som 

innebär att de kan möta upp det behov som finns i kommunen, och som förändras över 

tid. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 36  

Svar på motion om att upprätta en egen 
djurrättsenhet i Uppsala kommun från Knut 
Godskesen (-) 

KSN-2021-02758 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Knut Godskesen (-) föreslår i en motion väckt 11 oktober 2021 att Uppsala kommun 

upprättar en kommunal djurrättsenhet som aktivt ska bistå Länsstyrelsen med sitt 

viktiga och gedigna uppdrag. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 11 januari 2022 § 13 

• Tjänsteskrivelse daterad 30 november 2021 

• Bilaga, Motion om att upprätta en egen djurrättsenhet i Uppsala kommun från 
Knut Godskesen (-) 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Uppsala kommun har stora brister inom välfärdens kärnverksamheter och har redan en 
oacceptabelt stor byråkratisk apparat som genererar oacceptabelt mycket 

administrativa uppgifter både inom kommunen och för kommunens invånare samt 

näringsidkare. Tills välfärdens kärnverksamheter har stärkts, och mycket bättre än nu 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

klarar sina viktiga uppdrag, måste byråkratin kraftigt reduceras och fokus läggas på att 
öka kvalitén i kommunens basuppdrag. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 37 

Fyllnadsval 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att utse Jennie Claesson (L) till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 

från och med 1 mars 2022, 

2. att utse Jennie Claesson (L) ledamot i Styrgrupp för Närvård från och med 1 

mars 2022, 

3. att utse Jennie Claesson (L) ordförande Uppsala kommuns funktionsrättsråd 

från och med 1 mars 2022, samt 

4. att utse Lisen Burmeister (SD) till ledamot i jämställdhetsrådet. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 38  

Delegationsbeslut 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 10 december 2021 

till och med 1 februari 2022 till protokollet. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 39 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden perioden 10 

december 2021 till och med 1 februari 2022 till protokollet. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 40  

Tillsättning av fastighetsdirektör 

KSN-2022-00409 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att tillsvidareanställa Carl Ljunggren som fastighetsdirektör vid 
kommunledningskontoret med tillträde den 1 mars 2022, samt 

2. att uppdra till stadsdirektören att teckna anställningsavtal för 
fastighetsdirektör Carl Ljunggren. 

Sammanfattning 

HR-direktör Anna Bittner föredrar vid sammanträdet om rekryteringsprocessen och 
förvaltningens förslag. 

Yrkande 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 41  

Statusuppdatering om covid-19 

KSN-2022-00412 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra en utvärdering av 
hanteringen av covid-19 pandemin samt återrapportera till kommunstyrelsen, 

samt 
2. att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att precisera 

utvärderingsdirektiven. 

Sammanfattning 

Föredragande: Hannes Vidmark, senior adviser. Anders Fridborg, säkerhetschef. 

Yrkande 

Erik Pelling (S) yrkar: 

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra en utvärdering av hanteringen 
av pandemin samt återrapportera till kommunstyrelsen, samt 
att delegera till KSUA att precisera utvärderingsdirektiven. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Erik Pellings (S) yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-02-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på protokollets sista sida. 

§ 42 

Informationsärenden 
 

Kommunrevisionens granskning av kommunens upphandlingar och inköp - 
redogörelse av effekter av kommunrevisionens förslag 

Föredragande: Helena Sköld Lövgren, avdelningschef. Susanne Afzelius, chef för 
gemensam service. 

Återrapportering av översyn av kommunikationsstaben 

Föredragande: Marta Tiberg, kommunikationsdirektör. 
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