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Protokoll 2020-09-16 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Närvarande 

Beslutande 

Erik Pelling (S), ordförande 
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande, närvarar på distans 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande, närvarar på distans 
Caroline Hoffstedt (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 
Karolin Lundström (V), närvarar på distans 
Jonas Segersam (KD), närvarar på distans 
Hanna Victoria Mörck (V), närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Asal Gohari (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 
Maria Patel (S), närvarar på distans 
Jonas Petersson (C), närvarar på distans 
Helena Nordström Källström (MP), närvarar på distans 
David Perez (SD), närvarar på distans 
Eva Moberg (KD), närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Åsa Nilsson Bjervner, avdelningschef. Lena Grapp, stadsjurist. Lars Niska, 
kommunsekreterare. 
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Övriga närvarande på distans 

Joachim Danielsson, verkställande direktör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola 
Hägglund, ekonomidirektör. Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör. Åsa Nilsson 
Bjervner, avdelningschef. Maria Ahrgren, avdelningschef. Lena Grapp, stadsjurist. 
Isabelle Waldenvik, kommunikatör. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef. Annica 
Nordin (S), Pavlos Cavelier Bizas (S), Sofia Andersson (M), Sara Hägerström (M), Dawn 
Anthony (V), Nathalie Berggren (L), Niklas Hjelm Smith (L), Pia Agestedt (MP) och Stina 
Bergström (MP), politiska sekreterare. 
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§ 215 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

1. att fastställa föredragningslistan med tillägg av beslutsärendena 
Initiativärende om konsulter inom Uppsala kommun från Stefan Hanna (-) och 
Initiativärende om Näringslivsstöd från Uppsala kommun från Stefan Hanna (-). 
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§ 216  

Finansrapport 1 januari - 30 juni 2020 
KSN-2020-00622 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Enligt de finansiella riktlinjerna ska finansverksamheten kvartalsvis avrapporteras till 
kommunstyrelsen. Denna finansrapport redovisar utvecklingen inom den finansiella 
verksamheten för perioden 1 januari till 30 juni 2020 och i vilken utsträckning den 
finansiella verksamheten bedrivits i enlighet med fastställd policy och tillhörande 
riktlinjer.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 september 2020 § 275 
• Tjänsteskrivelse daterad 24 augusti 2020 
• Finansrapport per januari 2020, Uppsala kommun- och koncern 
• Finansrapport per februari 2020, Uppsala kommun- och koncern 
• Finansrapport per mars 2020, Uppsala kommun- och koncern  
• Finansrapport per april 2020, Uppsala kommun- och koncern  
• Finansrapport per maj 2020, Uppsala kommun- och koncern  
• Finansrapport per juni 2020, Uppsala kommun- och koncern 
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§ 217  

Ansökan om fortsatt projektstöd gällande 
samordning inom den lokala 
överenskommelsen med föreningslivet 
KSN-2020-02313 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att bevilja Uppsala Läns Bildningsförbund 1 765 998 kr i projektbidrag för 
samordning inom den lokala överenskommelsen med föreningslivet, samt 

2. att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med redogörelse för 
hur LÖK-processen fortlöper och hur samordningen via Uppsala läns 
Bildningsförbund fortlöper. 

Yrkanden 

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att uppdra till Uppsala bildningsförbund att under mål lägga till: följa upp och redovisa 
vilka föreningar de besökt varje år samt vilka föreningar som har beslutade stadgar och 
hur dessa följs. 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar: 
att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med redogörelse för hur LÖK-
processen fortlöper och hur samordningen via Uppsala läns Bildningsförbund fortlöper.  

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) jämkar sitt yrkande med Ulrik 
Wärnsbergs (S) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Ulrik Wärnsbergs (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

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

Uppsala Läns Bildningsförbund har ansökt om projektstöd för fortsatt samordning och 
struktur inom den lokala överenskommelsen med föreningslivet. Förbundet har ansökt 
om sammanlagt 1 900 000 kronor för att driva projektet under 2-årsperioden november 
2020 till och med oktober 2022. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 september 2020 § 276 
• Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2020 
• Bilaga 1, ansökan från Uppsala Läns Bildningsförbund 
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§ 218  

Rabatterat seniorkort i kollektivtrafiken 
KSN-2020-02447 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att som ett pilotprojekt erbjuda kommuninvånare som är 70 år eller äldre 
rabatterat lågtrafikkort i UL-trafiken under 2021 och 2022, 

2. att det rabatterade seniorkortet ska införas från 1 januari 2021 om 
smittskyddssituationen då medger det, 

3. att uppdra till stadsdirektör att underteckna avtal med Region Uppsala om 
genomförande av lokalt seniorkort för kollektivtrafik samt 

4. att kostnaden för att införa ett lokalt seniorkort för kollektivtrafik ska beaktas i 
budgeten för kommunstyrelsen i Mål och budget 2021–2023. 

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Christopher Lagerqvist (M) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Fredrik Ahlstedts (M) yrkande med motiveringen: 
Medan UL, SL och andra aktörer som kör kollektivtrafik i Uppsala gör sitt allra yttersta för 
att minska trängseln i kollektivtrafiken gör styret tvärt om och uppmuntrar ännu fler att 
ta bussen. Märkligt är dessutom att förslaget innebär att Uppsala kommun går emot 
överenskommelsen mellan alla länets kommuner om att kollektivtrafiken egentligen är 
en fråga för regionen. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Region Uppsala subventionerar redan idag med skattemedel kollektivt resande. Det 
handlar om cirka en miljard kronor per år. Kollektivtrafiken är i allmänhet subventionerat 
med cirka 50 procent, men för vissa grupper är rabatterna högre såsom äldre. Det 
framstår därför som olämpligt att kommunen går in och ytterligare subventionerar den 
verksamhet som är Region Uppsalas och redan är kraftigt subventionerad. 
Uppsala kommuns ansvar är många och det är i en rad fall betydligt mer aktuellt med 
satsningar av denna storleksordning. Trygghetsarbetet, skolan och omsorgen av de äldre 
är samtliga i behov av förbättringar. Det kanske Region Uppsala får avtala med Uppsala 
kommun om att rätta till eftersom kommunen istället går in och petar i Regionens 
ansvar, men en sådan metodik skapar ineffektivitet och svårighet i ansvarsutkrävande. 
Det är därför att föredra att kommunen sköter sitt uppdrag och Regionen sitt. 
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Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
I allt större utsträckning inför städer runt om i världen gratis kollektivtrafik bland annat 
som en metod för att bidra till att nå klimatmål samt för att bättre försöka möta en 
omfattande trängselproblematik. Jag anser inte att denna satsning ska göras i form av 
en pilotstudie som ska utvärderas utan direkt införas i sin helhet. Det rör sig om ett 
seniorkort kopplat till resandetider där det finns gott om passagerarkapacitet. Genom att 
minska trösklarna för att våra äldre har ett så aktivt liv som möjligt minskar det andra 
samhällskostnader. Sannolikheten är också hög att detta kan ha en positiv effekt på 
minskat resande med färdtjänst. Färdtjänstkostnader bärs idag till stora delar av 
kommunens ekonomi. Även om det borde vara region Uppsala som i sin helhet står för 
denna satsning får deras ovilja inte hindra en liknande viktig satsning. 

Särskilda yttranden 

David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Region Uppsala ansvarar för kollektivtrafiken, inte Uppsala kommun. Att ändra på 
ansvarsfördelningen på detta sätt riskerar att öppna upp för en praxis att lägga sig i 
varandras ansvarsområden. Såväl Region Uppsalas som Uppsala kommuns ekonomi är 
ansträngd och kollektivtrafiken är redan i dagsläget kraftigt subventionerad. Att i det 
läget lägga närmre 13 miljoner på detta förslag är inte rimligt. SD hade hellre lagt de 
medlen på ökade anslag till äldrenämnden där vi tror att de hade gjort störst nytta och 
gynnat de i störst behov. Hade Sverigedemokraterna haft yrkanderätt i kommunstyrelsen 
hade vi därför yrkat avslag på förslaget. 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Hade Centerpartiet haft yrkanderätt hade Centerpartiet yrkat avslag till motionen med 
följande motivering. 
I grunden är det ett bra förslag att ge rabatt för kollektivtrafikresor för äldre i lågtrafik 
men att detta är en regional fråga, inte en kommunal fråga. 
I föredragningen till ärendet beskrivs hur kommunen tvingas bygga upp en parallell 
organisation för kommunikation och information, det finns redan på regional nivå. För 
det andra administrera beställning och uppsägning av abonnemang. För det tredje 
fakturera egenavgift till brukarna av kortet och för det fjärde både belasta kommunen 
och regionen med att administrera listor manuellt för uppsägningar. 

Yrkanden 

Erik Pelling (S), Hanna Victoria Mörck (V), Caroline Hoffstedt (S) och Jonas Segersam 
(KD) bifall till arbetsutskottets förslag. 

Simon Alm (-) och Fredrik Ahlstedt (M) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 
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Stefan Hanna (-) yrkar: 
att förändringen kopplat till det rabatterade seniorkortet införs i sin helhet från och med 
1 januari 2021 utan ett tidsbegränsat pilotprojekt. 

Beslutsgång 

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

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

Sammanfattning 

Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun. Ett led i detta arbete är att utveckla 
formerna för äldres resande med kollektivtrafik för att äldre ska kunna leva ett 
oberoende och aktivt liv. 

I Mål och budget 2020–2022 har kommunfullmäktige uppdragit åt kommunstyrelsen 
att slutföra förhandlingar med Region Uppsala om införande av ett lokalt seniorkort för 
kollektivtrafik. Vidare ska kommunstyrelsen utforma och implementera den 
systematik och finansieringslösning som krävs för administration av seniorkorten. 
Uppdraget är en del av genomförandet av handlingsplan äldrevänlig kommun. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 september 2020 § 272 
• Tjänsteskrivelse daterad 17 augusti 2020. 
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§ 219  

Yttrande över remiss SOU 2020:8 Starkare 
kommuner – med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget 
KSN-2020-01229 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

Reservationer 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet med motiveringen: 
Som vanligt är ledarskapet svagt när det gäller att på allvar ta i stora strukturella 
problem. Huvudproblemet idag är att väldigt många av Sveriges 290 kommuner är 
befolkningsmässigt för små och saknar ett expansivt näringsliv. För att klara alla de 
uppgifter som en kommun har är det inte längre funktionellt med allt för 
befolkningsfattiga kommuner. En reform där Sveriges kommuner begränsas till runt 100 
borde vara statens prioriterade väg framåt. 
Jag anser inte att skuldavskrivningar ska erbjudas som incitament till kommuner som 
väljer sammanslagningar. Kommuner som har politiska ledningar som inte agerar för att 
tjäna sina invånare bättre än nu måste också få ta konsekvenserna av det. Om mindre 
kommuner slås samman finns inget som talar för att det löser deras strukturella problem 
och därför skulle skuldavskrivningsincitament enbart leda till att man skjuter 
grundläggande problem på framtiden. Större sammanslagningar av kommuner skapar 
stora möjligheter till effektiviseringar av administrativa funktioner samt ökar förmågan 
till strategiskt samhällsutvecklingsarbete. 
Det är anmärkningsvärt att utredningen inte ger perspektiv på vad som krävs för att 
skapa en funktionell kommun i dagens Sverige och med alla de uppdrag en kommun har. 
Med en sådan beskrivning av vad som anses behövas får man också en god uppfattning 
om hur stor en minsta kommun bör vara. Med dagens teknik går det trots större 
kommuner att säkerställa en god lokal förankring och en god löpande möjlighet att 
lyssna på invånarna i olika delar av en kommun. 
Jag anser också att det är dåligt att Uppsala kommun inte tydligt skriver i 
remissyttrandet att vi inte tror på riktade statsbidrag. Exemplen på hur dåligt det är med 
riktade statsbidrag är många. Om staten anser att de behöver bidra till att stärka svaga 
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kommuners verksamheter ska det göras i så generella termer som möjligt och låta 
ansvariga kommunala politiker ta ansvaret att använda dem på bästa sätt för att klara 
sina uppdrag. 

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

Särskilt yttrande 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Centerpartiet håller i stort sett med om det som kommunstyrelsen vill framföra i sitt 
yttrande både vad det gäller problembeskrivning men vill att yttrande tydligare ska 
markera vikten av ansvar och fokus på kärnproblem. Kommunens yttrande svajar när det 
gäller skrivningen om skuldavskrivning. Skuldavskrivning löser inte strukturella 
dysfunktionella kommunala eller regionala organisationer. Därför hade Centerpartiet om 
vi haft yrkanderätt i kommunstyrelsen yrkat på att: 
Stryka: 
”Det är dock viktigt att skuldavskrivningar används med måtta och att den utredning 
som ska ta fram ett mer detaljerat förslag säkerställer att skuldavskrivningarna inte leder 
till orättvisor mellan kommuner med olika stora skulder. Ett krav för skuldavskrivning bör 
också vara att den samhällsekonomiska nyttan bedöms överväga kostnaderna. För att 
skapa en sammanhållen överblick av statens kostnader för kommunsammanläggningar 
bör det övervägas om inte kommundelegationen också ska få ansvaret för eventuella 
skuldavskrivningar.” 
och ersätt med: 
”Uppsala vill inte se skuldavskrivning till kommuner som väljer sammanslagning. 
Förslaget löser inte de strukturella och grundläggande problemen. Demografiska 
utmaningar och urbanisering är såklart problematiska oavsett kommunstruktur och 
löses inte genom sammanslagningar. Utredningen nämner inte heller att 
befolkningssmå kommuner har en högre nöjdhet beträffande den lokala politiken i SCB:s 
medborgarundersökningar. Det är dessutom så att kommunsammanslagningar i Sverige 
idag nästan undantagslöst skulle leda till flerkärniga kommuner. Denna dimension 
beaktas inte tillräckligt i betänkandet när den beskriver effekterna av 
sammanslagningar. Utredningen borde ha belyst frågan vad skapar en funktionell 
kommun.” 

Yrkanden 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Simon Alm (-) yrkar att ersätta det första stycket under rubriken Strukturella 
förutsättningar i yttrandet med: 
Uppsala kommun stödjer i huvudsak de förslag kommunutredningen lägger fram. 
Uppsala vill inte se skuldavskrivning till kommuner som väljer sammanslagning. 
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Förslaget löser inte de strukturella och grundläggande problemen. Demografiska 
utmaningar och urbanisering är såklart problematiska oavsett kommunstruktur och 
löses inte genom sammanslagningar. Utredningen nämner inte heller att befolkningsmål 
kommuner har en högre nöjdhet beträffande den lokala politiken i SCB:s 
medborgarundersökningar. Det är dessutom så att kommunsammanslagningar i Sverige 
idag nästan undantags/öst skulle leda till f/erkämiga kommuner. Denna dimension 
beaktas inte tillräckligt i betänkandet när den beskriver effekterna av 
sammanslagningar. Utredningen borde ha belyst frågan vad skapar en funktionell 
kommun. 

Erik Pelling (S) yrkar avslag till Simon Alms (-) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

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

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

Sammanfattning 

Kommunutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen 
har haft i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att 
fullgöra sina uppgifter och hantera utmaningar. Finansdepartementet har skickat ut 
betänkandet på remiss till den 30 september 2020. Uppsala kommun är inte formell 
remissinstans men föreslås avge ett yttrande över betänkandet. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 augusti 2020 § 260 
• Tjänsteskrivelse daterad 5 augusti 2020 
• Bilaga 1, förslag till yttrande över kommunutredningen daterat den 30 juni 

2020 
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§ 220  

Yttrande över remiss SOU 2020:19 God och 
nära vård - En reform för ett hållbart hälso- 
och sjukvårdssystem 
KSN-2020-01542 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

Reservation 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Dagens sjukvårdsorganisation med anor från 1800-talet fungerar inte. Våra 21 olika 
regioner har olika förutsättningar vad gäller kapacitet, kompetensutveckling, sätt att 
godkänna läkemedel, digitala system samt behandlingsmetoder. Med varierande 
kapacitet och kvalitet ser sjukvården olika ut runtom i landet. Sjukvården fungerar helt 
enkelt inte så bra som den borde. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är mycket viktigt att samverkan mellan olika huvudmän stärks för att skapa en 
betydligt bättre patientcentrerad vård än idag. Idag är bristerna oacceptabelt stora i att 
säkerställa en sammanhanhängande hälso- och sjukvård för berörda patienter. Det är 
viktigt att utveckla arbetet med den individuella planen och att även socialtjänsten 
inkluderas i arbetet att bedriva ett effektivare och individualiserat förebyggande och 
rehabiliterande arbete. Allt för ofta läggs för lite kraft på att stärka de förebyggande och 
rehabiliterande insatserna. Jag delar remissyttrandets syn att det är viktigt att klargöra 
det medicinska ansvaret i en vårdkedja kopplat till omfattande rehabiliteringsinsatser. 

Yrkande 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att följande skrivelse läggs till under kapitel 3 ”Framgångsfaktorer och hinder för 
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omställningen”: 
Det kanske främsta hindret för en bra omställning av hälso- och sjukvården är dagens 
huvudmannaskap. Sedan slutet på 1800-talet är landstingen/regionerna 
sjukvårdshuvudmän, och hela utredningens resultat illustrerar hur otidsenlig denna 
organisationsform är. Staten bör därför ta över ansvaret för sjukhusvården/den 
högspecialiserade vården och delar av primärvården. 

Beslutsgång 

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

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

Sammanfattning 

Socialdepartementet har remitterat betänkandet God och nära vård – En reform för 
ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) till Uppsala kommun för 
yttrande senast 16 september 2020.  Regeringens särskilda utredare har arbetat 
sedan år 2017 med uppdraget att reformera och modernisera det svenska hälso- och 
sjukvårdssystemet, där primärvården blir den första linjens vård. Uppdraget har utgått 
från förslagen i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) och har resulterat i tre 
delbetänkanden. 

• Samordnad utveckling för god och nära vård – En gemensam färdplan och 
målbild (SOU 2017:53). 

• God och nära vård – En primärvårdsreform (SOU2018:39). Remitterades till 
Uppsala kommun för yttrande. 

• God och nära vård – Vård i samverkan (SOU 2019:29).  

Huvudbetänkandet God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och 
sjukvårdssystem (SOU 2020:19) pekar på en nödvändig utveckling för att kunna möta 
invånarnas behov och förväntningar på vård och omsorg, samt lämnar förslag som 
syftar till att stärka samverkan och skapa ett mer sammanhängande hälso- och 
sjukvårdssystem. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 september 2020 § 277 
• Tjänsteskrivelse daterad 4 augusti 2020 
• Bilaga 1, Yttrande över SOU 2020:19 God och nära vård - En reform för ett 

hållbart hälso- och sjukvårdssystem 
• Bilaga 2, protokollsutdrag från äldrenämnden 11 juni 2020 



Sida 16 (74) 

 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-09-16 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

• Bilaga 3, protokollsutdrag från omsorgsnämnden 16 juni 2020 

  



Sida 17 (74) 

 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-09-16 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 221  

Yttrande över kommunrevisionens granskning 
av hantering och kontroll av anställdas 
bisysslor 
KSN-2020-01511 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 
2. att uppdra till stadsdirektören att ta fram och redovisa till kommunstyrelsen 

vilka eventuella bisysslor som innehas av förvaltningsdirektörerna, 
stabscheferna och de verkställande direktörerna i de kommunala bolagen. 

Reservationer 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån före get yrkande med 
motiveringen: 
Det är anmärkningsvärt att Kommunrevisionens granskning visar att kommunstyrelsen 
och nämnderna inte har en tillfredsställande och ändamålsenlig intern styrning och 
kontroll av förekommande bisysslor. Revisionen är tydlig med att det är det operativa 
ledarskapet som brister i att ha kontroll över eventuella bisysslor och dess eventuella 
olämplighet. Som vanligt har kommunen en massa policys och styrdokument men om de 
nu finns så följs de inte. 
Det är också anmärkningsvärt att så många som drygt var tionde medarbetare inom 
kommunen har en mer eller mindre omfattande bisyssla, i form av uppdrag i en 
näringsdrivande verksamhet, är riskerna uppenbara för att det kan förekomma bisysslor 
som inte är lämpliga kopplade till det kommunala uppdraget. 
Jag utgår ifrån att uppföljningen av bisysslor inkluderar stadsdirektören. Med tanke på 
att Uppsala kommun idag ger rikliga ersättningar till ledande tjänstemän och 
bolagsdirektörer är det rimligt att deras fulla energi går till att lösa de uppdrag de har 
och inga andra krävande sidouppdrag. Kommunen kan förbjuda arbetstagare att utöva 
en bisyssla om den anses hindra den anställdes arbetsuppgifter. Även om det är en svår 
avvägning att göra är det mycket viktigt att relevanta nämndordföranden och chefer 
inom kommunen regelbundet gör sådana bedömningar inom sina verksamheter. 
Kommunstyrelsen ska i sin tillsynsroll säkerställa att samtliga nämnder och bolag inom 
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kommungruppen löpande ska säkerställa en bättre uppföljning av medarbetarnas 
bisysslor. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Det är bra att kommunrevisionen har granskat bisysslor hos medarbetare, och det är 
allvarligt att de har funnit goda skäl till att framföra kritik. Det behövs därför såsom 
svaret intygar en översyn av rutiner och riktlinjer, men även en kontroll av 
kommunstyrelsen på nuläget för att ta kritiken från kommunrevisionen på allvar. 

Yrkanden 

Simon Alm (-), Jonas Segersam (KD) och Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Simon Alm (-) yrkar: 
att uppdra till stadsdirektören att ta fram och redovisa till kommunstyrelsen vilka 
eventuella bisysslor som innehas av medarbetare med upphandlingsansvar inom 
förvaltningsorganisationen och de kommunala bolagen. 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
att uppdra till stadsdirektören att ge förvaltningsdirektörer, stabschefer och 
verkställande direktörer i de kommunala bolagen i uppdrag att genomföra liknande 
översyner av bisysslor i sina verksamheter. 

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

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har överlämnat en rapport över en granskning av hantering och 
kontroll av anställdas bisysslor i Uppsala kommun, i bilaga 2.  Revisionen har granskat 
förekomsten av bisysslor i kommunen samt de styrande dokument och de rutiner som 
används för att hantera dessa. Syftet är att konstatera om kommunen har en 
ändamålsenlig kontroll av de anställdas bisysslor. Kommunstyrelsen har medgivits 
förlängd tid för yttrande till den 16 september 2020. 
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 augusti 2020 § 261 
• Tjänsteskrivelse daterad 3 juli 2020 
• Bilaga 1, förslag till yttrande till kommunrevisionen daterat 3 juli 2020 
• Bilaga 2, kommunrevisionens rapport daterad 17 april 2020 
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§ 222  

Yttrande över kommunrevisionens granskning 
av kommunens främjande och förebyggande 
arbete bland unga för att minska våld och 
kriminalitet 
KSN-2020-01525 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har överlämnat en rapport över en genomförd granskning av 
kommunens främjande och förebyggande arbete bland unga för att minska våld och 
annan kriminalitet, i bilaga 2 till ärendet. Syftet har varit att bedöma om kommunen 
har en ändamålsenlig samordning och samverkan när det gäller de främjande och 
förebyggande insatserna på området. Kommunstyrelsen har medgivits förlängd tid för 
yttrande till den 16 september 2020. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 augusti 2020 § 262 
• Tjänsteskrivelse daterad den 6 augusti 2020 
• Bilaga 1, förslag till yttrande till kommunrevisionen daterat 6 augusti 2020 
• Bilaga 2, kommunrevisionens granskningsrapport 
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§ 223  

Prioritering av samhällsbyggnadsprojekt - 
balansering av projektportföljen 2020 
KSN-2016-2215 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att i bilaga 2, sid 11, sist i tredje stycket lägga till: ”utöver dessa områden kan 
nämnas att ett prioriterat programarbete pågår för Marielund för att klara ut 
utbyggnadsförutsättningarna där”, 

2. att i bilaga 2, sid 3 i första punktsatsen, sista meningen lägga till ”exempelvis 
stadsstråket längs Svartbäcksgatan”, 

3. att godkänna de högst prioriterade geografiska samhällsbyggnadsområdena 
enligt bilaga 2, samt 

2. att godkänna lägesredovisningen enligt bilaga 2. 

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Christopher Lagerqvist (M) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Fredrik Ahlstedts (M) yrkanden med motiveringen: 
Moderaterna har under hela processen med att prioritera de idag aktuella 
samhällsbyggnadsprojekten betonat att just en prioritering ska ske. 
Vidare har vi under de senaste fem åren kämpat för att programarbetet för Marielund ska 
komma vidare från det vilande stadium som Socialdemokraterna försatt den angelägna 
utvecklingen i. I december 2019 fick Moderaterna med sig en majoritet i kommunstyrelsen 
för att omedelbart återuppta programarbetet i Marielund. Trots beslut har frågan 
återigen lagts åt sidan. På kommunstyrelsen yrkade vi därför att 
planprogrammet/detaljplanen för Marielund ska vara prioriterad, vilket också bifölls. 
Vidare gick vårt yrkande om att prioritera detaljplanen för Svartbäcksgatan också 
igenom. 
Därtill yrkade vi också att detaljplaner för Fullerö liksom detaljplaner för fortsatt 
utbyggnad av Lindbacken ska prioriteras, samt att detaljplanen för Skärfälten ska 
startas, något som dessvärre röstades ner. 

Hanna Victoria Mörck (V) och Karolin Lundström (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande med motiveringen: 
För Vänsterpartiet är en av våra viktigaste prioriteringar att bygga ett Uppsala där 
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vanligt folk har råd att bo och där det finns bostäder som den med en normalinkomst kan 
efterfråga. Vi kommer inte kunna bygga bort bristen på hyresrätter i Uppsala med så 
låga målsättningar som de som anges i ärendet. 
Vårt förslag är fortfarande att minst 10 procent av det totala beståndet ska hålla en 
sådan prisnivå att även betalningssvaga grupper kan efterfråga dem, precis som vi har 
lagt tidigare. Vi provade nu fem procent i förhoppningen att få med oss andra partier. 
Tyvärr är övriga partier inte beredda att gå med på ens en så låg ambitionsnivå. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Vi yrkade på en annan prioritering av projektportföljen än vad vänsterstyret gjorde. Dock 
gläds vi åt att man biföll vårt förslag om att prioritera planeringen av Gunsta/Marielund. 
Överlag anser vi att projektportföljen innehåller för mycket bostadsbyggande i fel lägen 
och form. Bebyggelsen blir för tät och hög, och kommer för nära inpå nuvarande 
villabebyggelse i exempelvis Nåntuna. Vi vill ha mer småhusbebyggelse, och vi vill att 
tyngdpunkten för de sydöstra delarna förskjuts ner i skogsområdet mellan E4 och 
järnvägen på gränsen mellan Uppsala och Knivsta kommuner (”Nysala”).  
De grönmarkerade områdena i handlingen – Uppsalapaketet – anser vi bör justeras efter 
en omförhandling med staten tillsammans med Knivsta kommun, så att 
synkroniseringen av bostadsbyggande och infrastruktur kan bli bättre. Vi anser även att 
ingen spårväg (eller BRT) ska byggas i det så kallade ”Kunskapsspåret”. Exempelvis 
Ulleråker bör därför inte ingå i detta område eftersom det därför kan nedprioriteras. 
När det gäller de västra delarna av staden vill vi ha en bra sydvästlänk – och vi anser även 
att man där kan bebygga Stabbyfälten med en trädgårdsstad, medan däremot de norra 
delarna av fälten fredas. 
Om Uppsala kan få igenom en omförhandling med staten, kan det finnas chans att 
minska byggandet i de sydöstra delarna. Vi kan då åter prioritera andra projekt och styra 
över byggandet till exempelvis Stabby Trädgårdsstad, Uppsalas kransorter och ”Nysala”, 
genom att nedprioritera Ulleråker – allt detta yrkade vi på utan att finna bifall. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Uppsala kommun behöver en nystart kopplat till hur kommunen bäst utvecklas i form av 
bebyggelse. Dagens planer fokuserar för lite på hur vi stärker Uppsala som ett attraktivt 
samhälle att expandera och etablera verksamheter i som erbjuder nya attraktiva 
arbetsmöjligheter. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Uppsala kommun behöver lyfta fler invånare till att kunna äga sitt boende och attrahera 
arbetskraft som klarar av att köpa sin bostad i kommunen. Det finns många fördelar med 
att invånare äger sitt boende. Bland annat stärks äganderätten, kapitalanskaffningen 
stärks i kommunen och de bostäder som uppförs och finns i hyresrättsform lättare 
kommer de som inte kan ordna boende på annat sätt till del. Byggandet av hyresrätter är 
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inget nollsummespel där en bostadsrätt står i vägen för en hyresrätt, men tvärtom kan 
fallet vara just så om de med eget kapital till att köpa en bostad tvingas till eller väljer att 
konkurrera om hyresrätter med anledning av oattraktiva priser på bostadsrätter som 
kan vara en följd av för mycket begränsningar i nyuppföranden. 

Särskilda yttranden 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Att Uppsala kommun har en prioritering av samhällsbyggnadsprojekt är nödvändigt dels 
av praktiska skäl då ledtiderna är långa men också för att balansera utbudet och nå 
uppsatta mål. Uppsala kommun har som mål att bli landets bästa landsbygdskommun 
vilket Centerpartiet delar till fullo. För att detta ska bli verklighet anser Centerpartiet att 
projektportföljen måste balanseras med fler projekt i kransorterna vilket leder till större 
valfrihet då portföljen kan kompletteras med fler marklägenhet och småhus. Underlaget 
visar att det finns en brist för just marklägenheter och småhus. 
Hade Centerpartiet haft yrkanderätt hade Centerpartiet yrkat bifall till det jämkade 
förslaget om Marielund. Samt bifallit Kristdemokraternas förslag att planer för 
bostadsbyggande i Uppsalas kransorter Storvreta, Almunge, Vattholma, Björklinge och 
Vänge prioriteras 
Centerpartiet är kritiska till den kraftiga koncentrationen av bostadsbyggande i södra 
Uppsala. Vi ser att de tröskelinvesteringar som krävs för att bygga mer utanför Uppsala 
kan bli tvungna att göras tidigare än vad den föreslagna fördelningen av 
projektportföljen visar. Detta kommer stärka möjligheterna för valfrihet på 
bostadsmarknaden och även möjligheten för utökning av befintlig / ny 
näringsverksamhet. Redan idag har projekt kopplat till utvidgning av näringsverksamhet 
försenats på grund av bristande kapacitet i VA-system. 

David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
I ärendet finner man följande skrivelse: 
”En distinktion från föregående år är att det nu finns en uttalad ambition om beredskap 
för en högre långsiktig utbyggnadstakt än enligt översiktsplanens högscenario. 
Projektportföljen anpassas fortsatt successivt till avtalet med staten om omfattande 
stadsutveckling i södra delen av Uppsala stad.” 
Sverigedemokraterna vill framföra att vi inte ser positivt på den exploaterings-hets som 
finns gällande Sydöstra stadsdelarna och som även återspeglas i detta dokument. Vi 
menar att hela kommunen ska leva, inte bara Sydöstra staden. Det finns många 
kransorter som skulle kunna prioriteras, samtidigt som Sydöstra staden byggs ut, i en 
rimlig takt, till en rimlig storlek och på ett rimligt sätt.  
Vi vill också framföra att det är direkt olämpligt av kommunen att ha ett mål om att 
hyresrätter ska utgöra 30 % av bostadsbeståndet. Undersökningar visar att de allra flesta 
vill äga sin bostad och helst bo i småhus. Mycket få vill egentligen bo i hyresrätter. 
Kommunen bör därför skapa bättre möjligheter för människor att nå sitt mål om att äga 
sitt boende, helt eller delvis. I arbetet med att avgöra hur stor andel av bostäderna ska 
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utgöras av vilka typer av bostäder bör man därför i större utsträckning utgå ifrån vad 
befolkningen efterfrågar och låta det vara vägledande, istället för att sätta upp 
orealistiska mål som inte alls stämmer överens med efterfrågan hos befolkningen. 
Konsekvenserna av så pass hög andel av hyresrätter bör också utredas innan man antar 
ett sådant mål. Intressanta aspekter som kan beaktas i en sådan konsekvensanalys 
skulle kunna vara välmående, skolresultat, vidareutbildning och skattekraft. 

Yrkanden 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar: 
(1) att planeringsinriktningen ändras så att minst 50 procent av bostadsbeståndet ska 
vara hyresrätter och att minst 5 procent av det totala beståndet ska hålla en sådan 
prisnivå att även betalningssvaga grupper kan efterfråga dem. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar: 
(1) att planprogram/detaljplanen för Marielund skall prioriteras, 
(2) att detaljplan för ”Svartbäcksgatan” skall prioriteras, 
(3) att detaljplaner för Fullerö prioriteras, 
(4) att detaljplaner för fortsatt utbyggnad av Lindbacken prioriteras, 
(5) att detaljplan för ”Skärfälten” startas. 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
(1) att avslå att godkänna de högst prioriterade geografiska samhällsbyggnads-
områdena enligt bilaga 2, 
(2) att prioritera om utifrån Översiktsplanens basscenario. 
(3) att godkänna lägesredovisningen enligt bilaga 2. 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 
(1) att planering av ”Nysala” prioriteras, 
(2) att detaljplan för Stabby Trädgårdsstad prioriteras, 
(3) att planeringen av Gunsta/Marielund prioriteras, 
(4) att planer för bostadsbyggande i Uppsalas kransorter Storvreta, Almunge, Vattholma, 
Björklinge och Vänge prioritera, samt 
(5) att exploateringen av Ulleråker nedprioriteras. 

Simon Alm (-) yrkar: 
(1) att målsättningen för andel hyresrätter fastslås till ett intervall om 10-30 procent 
(2) att kommunen i fall av markförsäljning eftersträvar likvärdig ersättning för 
markförsäljningar till projekt som utvecklar hyres- och bostadsrätter där avvikelse endast 
sker om utfall är utanför målintervallet. 

Erik Pelling (S) yrkar: 
(1) att i bilaga 2, sid 11, sist i tredje stycket lägga till: ”utöver dessa områden kan nämnas 
att ett prioriterat programarbete pågår för Marielund för att klara ut 
utbyggnadsförutsättningarna där”, samt 
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(2) att i bilaga 2, sid 3 i första punktsatsen, sista meningen lägga till ”exempelvis 
stadsstråket längs Svartbäcksgatan”. 

Fredrik Ahlstedt (M) jämkar sitt första (1) och andra (2) ändringsyrkanden med Erik 
Pellings (S) ändringsyrkanden. 

Jonas Segersam (KD) jämkar sitt tredje (3) ändringsyrkande med Erik Pellings (S) första 
(1) ändringsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Fredrik Ahlstedts (M) tredje (3) yrkande mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedts (M) fjärde (4) yrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedts (M) femte (5) yrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Jonas Segersam (KD) första (1) yrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

Ordförande ställer därefter Jonas Segersam (KD) fjärde (4) yrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Jonas Segersam (KD) femte (5) yrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

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

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

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

Ordförande ställer därefter Erik Pellings (S) yrkanden mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

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

Kommunstyrelsen fick i Mål och budget 2016–2018 i uppdrag att ta fram en samordnad 
planeringsprocess för hållbar stads-och landsbygdsutveckling tillsammans med 
berörda nämnder och bolag. En delrapportering av uppdraget skedde i 
kommunstyrelsen 8 mars 2017 (§ 36) och uppdraget slutrapporterades 13 juni 2018 (§ 
107). Då godkände kommunstyrelsen även ett antal prioriteringskriterier för värdering 
av samhällsbyggnadsprojekt. Kommunstyrelsen beslutade 29 maj 2019 (§ 123) att 
godkänna den geografiska stadsbyggnadsinriktningen, de högst prioriterade 
geografiska områdena för samhällsbyggande samt portföljmålen för balansering av 
projektportföljen. 

Beslut om en överordnad långsiktig projektportfölj fattas årligen av kommunstyrelsen. 
Stadsbyggnadsförvaltningen tar med utgångspunkt i denna, prioriteringskriterierna 
samt portföljmålen också fram en lista med vilka planstarter som är rimliga under året 
och kommande två år. Den listan uppdateras successivt och utgör underlag till beslut i 
skilda nämnder och bolag inom samhällsbyggnadsområdet. Det kan exempelvis gälla 
beslut om planuppdrag eller projektdirektiv. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 september 2020 § 273 
• Tjänsteskrivelse daterad 26 juni 2020 
• Bilaga 1, Processen för samhällsbyggnadsprojekt och portföljhantering 
• Bilaga 2, Projektportföljen 
• Bilaga 3, Förslag till aktualitetsförklaring av Uppsala kommuns översiktsplan 

(KSN-2019-0421) 
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§ 224  

Aktualitetsförklaring av Uppsala kommuns 
översiktsplan 
KSN-2019-0421 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att i bilaga 1, sid 7, sist i näst sista stycket lägga till: ”Elektrifieringen av 
transportsystemet, digitaliseringen och utvecklingen av självkörande fordon 
sker nu i allt snabbare tempo. Det kommer att leda till behov av anpassningar i 
transportinfrastrukturen. Det är angeläget att Uppsala är föregångare på 
området och drar nytta av de nya möjligheterna i samhällsbyggandet.”, samt 

2. att godkänna förslaget till aktualitetsförklaring enligt bilaga 1. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

3. att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att under juni 2021 återkomma 
med förslag till direktiv för en revidering av översiktsplanen. 

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Christopher Lagerqvist (M) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Fredrik Ahlstedts (M) yrkanden med motiveringen: 
Vi moderater tror på människan och på tekniken. Elfordon kommer att förändra 
trafikinfrastrukturen i stor omfattning och människor kommer att hitta nya sätt att vara 
så mobila som möjligt. Förslaget till aktualisering av översiktsplanen speglar inte det. 
Kollektivtrafikandelen är för högt räknad sett till de innovationer som framtiden kommer 
stå för. Därför lade vi fram ett yrkande om elfordonens framtida betydelse, vilket också 
bifölls av kommunstyrelsen. Dessutom saknar vi ett helhetsgrepp kring 
trafikinfrastrukturen i stort. Sett till de trafikregleringar som gjorts i kommunen denna 
mandatperiod, med farliga framkomlighetsförsvårande lösningar, avsmalning av vägar 
och tilltänkta bilförbud på olika gator, är vi inte beredda att släppa fram det här ärendet 
utan att en ny trafikplan tagits fram. En ny trafikplan med utgångspunkt i människan och 
tekniken måste ligga till grund för aktualisering av översiktsplanen och även framtida 
översiktsplaner. 
Vi är mycket kritiska till att detta beslut för aktualisering av översiktsplan kommer fram 
först nu. Enligt kommunstyrelsens beslut och tidplan skulle kommunfullmäktige avgjort 
detta ärende under kvartal fyra 2019. Arbetet med detta viktiga dokument är för viktigt 
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för att inte arbetas med kontinuerligt. De förslag till ändringar i översiktsplanen i och med 
aktualiseringen är på vissa håll stora och skulle höra hemma i nästa helt nya 
översiktsplan. Därför är vi angelägna om att arbetet med en ny översiktsplan påbörjas 
omgående. 
Vi saknar även beredskap för byggnation i Uppsalas kransorter som kommer att vara 
avgörande för Uppsalas tillväxt. Vi vill främja småhusbebyggelse och den sker med fördel 
exempelvis här. Vi är också emot en flytt av museijärnvägens stationshus då detta måste 
ligga lättillgängligt i så nära anslutning till Resecentrum som möjligt. 

Hanna Victoria Mörck (V) och Karolin Lundström (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande med motiveringen: 
Aspirationsnivån i den nuvarande översiktsplan för byggandet av hyresrätter som vanligt 
folk har möjlighet att efterfråga är alldeles för låg. Vårt förslag är fortfarande att minst 10 
procent av det totala beståndet ska hålla en sådan prisnivå att även betalningssvaga 
grupper kan efterfråga dem, precis som vi har lagt tidigare. Vi provade nu fem procent i 
förhoppningen att få med oss andra partier. Tyvärr är övriga partier inte beredda att gå 
med på ens en så låg ambitionsnivå. 
Inom kort kommer kommunen att besluta om en ny översiktsplan. Då får kommunen 
tillfälle att höja ribban och satsa på att bygga ett Uppsala för alla. Vänsterpartiet 
kommer då driva på för att målen för antalet hyresrätter och hyresrätter med särskilt låg 
hyra höjs kraftigt.  Vi kommer att driva en politik med utrymme för större skolgårdar.  
Detta går inte att göra i en aktualitetsförklaring varför vi nöjer oss med att markera våra 
avsikter inom gränserna som finns. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Uppsala expanderar alltför snabbt. Infrastruktur, skolor och äldreboenden hinner inte 
med att byggas. Vi måste sakta ner expansionen. 
Vänsterstyret drabbas av hybris – i stället för en statsbidragsbeviljad spårvägslinje ska 
man nu utöka till tre. I stället för 320.000 invånare 2050 ska nu planeras för 380.000. I 
södra Uppsala ska klämmas in 33.000 nya bostäder på 30 år, varav 21.500 i sydöstra 
delen. Vilket bara i sydöstra Uppsala kräver 30 förskolor, 10-15 grundskolor och 1-2 
gymnasier, samt simhall, ishall och sporthallar. 
Genom en omförhandling av Uppsalapaketet med staten kan bebyggelsen i de södra 
delarna begränsas och styras om. På så sätt kan i stället ”Nysala” utvecklas, 
skogsområdet på kommungränsen mot Knivsta mellan E4 och järnvägen. 
Knivsta kommun har redan beslutat begära en sådan omförhandling och därför är det i 
högsta grad aktuellt. Vi kan på så sätt även utveckla VA-infrastruktur med Knivsta 
kommun, samt begränsa antal tågstopp och E4-påfarter mellan Uppsala och Knivsta. 
När det gäller spårväg måste styret släppa idén att klämma in spårväg eller BRT mellan 
Gottsunda och city – och i stället koncentrera sig på att bygga ut infrastrukturen för den 
nya järnvägsstationen i Bergsbrunna/Uppsala södra. Det behövs här en bro för alla 
trafikslag över Fyrisån, och omfattande trafikutredningar. 
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Över huvud taget måste vi få ett närmare samarbete med staten så att vi kan stärka 
Uppsalas plats i den storregionala utvecklingen – det behövs exempelvis en ny järnväg 
mellan Enköping och Uppsala, och flera tågstopp längs Dalabanan. 
Inte bara Uppsala behöver utvecklas, utan även kransorter som Storvreta, Almunge, 
Björklinge, Vänge och Vattholma. Särskilt där det redan finns infrastrukturinvesteringar 
gjorda (såsom E4 och järnväg norrut samt VA-ledning österut) måste dessa utnyttjas. 
Även vattenvägarna behöver tas tillvara – och Fyrisån behöver utvecklas som farled – 
bland annat genom en ny småbåtshamn i höjd med Kungsängsbron. 
Uppsala måste fortsatt kunna vara den trivsamma mindre staden vi är, och inte riskera 
att utvecklas till en förort till Stockholm. Detta kräver en målmedveten planering, och att 
man släpper de storvulna planerna till förmån för att utgå från vad människor själva 
önskar. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Översiktsplan är ett av kommunens viktigaste styrdokument. Den ska ge uttryck för hur 
kommunen planerar att hantera fortsatt bebyggelse och trafiklösningar samt sina 
ambitioner kopplade till gröna värden i hela vår stora kommun fram till år 2050. Jag 
anser att det inte behövs en aktualisering av den översiktsplan som antogs år 2016 utan 
en komplett revidering av Översiktsplanen. Bland annat anser jag att Uppsalas fortsatta 
expansion mycket tydligare och kraftfullare ska ta sin utgångspunkt i hur Uppsala bäst 
utvecklas som plats för ett kraftigt expanderande näringsliv. Jag anser också att 
exploateringsmöjligheter längs befintlig spårinfrastruktur mycket bättre ska tas till vara. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Översiktsplanen utdaterades fort i och med avtalet med staten om fyra tågspår till 
Uppsala samt inbromsning i möjligheterna att utveckla och sälja bostadsrätter. Det vore 
därför att föredra att se över hela översiktsplanen för att kunna ta ett ordentligt grepp 
om utvecklingen. Därtill har vi flera viktiga beslut framför oss som kan komma påverka 
översiktsplaneringen väsentligt såsom systemval för kollektivtrafikstark försörjning av 
södra Uppsala samt ny trafikplan. 
I övrigt framförde undertecknad en rad förbättrings- och ändringsförslag i samband med 
föregående översiktsplaneprocess. Dessa förslag kvarstår och borde prövas igen genom 
en ny process. 
Aktualitetsförklaringen borde därmed återremitteras för att man ska se över 
förutsättningarna att inleda arbete med en ny översiktsplan och även ta hänsyn till 
kommande tydligt påverkande ställningstaganden som förväntas ske inom ett halvårs 
tid. 
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Särskilda yttranden 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Hade Centerpartiet hade vi yrkat bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas förslag 
på återremiss för att den nya trafikplanen skall ligga till grund till nya ställningstagande 
och vara en del av aktualisering av översiktsplanen och revidera målsättningarna. 
Vidare hade Centerpartiet yrkat: 
Att av ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn fastställa exploateringen i de sydöstra 
stadsdelarna till max 12 500 bostäder 
Att säkra större beredskap för byggnation i kransorterna 
Att förskjuta tyngdpunkten för byggnationerna i Uppsala norrut för att tidigare kunna 
förverkliga en Norra Station och en järnvägsförbindelse till Enköping 
Att tidigarelägga byggplanerna för bostäder i Gränby stadsnod 
Att bättre beakta tillgången till VA i befintliga samhällen liksom VA till verksamhet och 
industrier med tidigare tröskelinvesteringar av VA 
Att tydligare adressera problemet med elbrist, 
Att addera ett avsnitt i översiktsplanen om studentbostäder då dessa är strategiskt 
viktiga tillgångar i universitets- och studentstaden Uppsala 

David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Precis som på kommunstyrelsens sammanträde i augusti försöker Mittenstyret föregå 
processer, denna gång eftersom inte trafikplanen är antagen än. Mittenstyret antar 
och utgår ifrån att spårväg kommer bli verklighet och baserar beslut på detta 
antagande. Det är helt fel. Kommunfullmäktige har fortfarande inte fattat ett 
slutgiltigt beslut i frågan och det är nonchalant av styret att föregå fullmäktiges 
slutgiltiga beslut. Det underminerar den demokratiska processen. Därför hade det 
bästa varit om ärendet återremitterades.  
Vi ser även positivt på följande yrkanden från KSAU från Jonas Peterson: 
att av ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn fastställa exploateringen i de 
sydöstrastadsdelarna till max 12 500 bostäder  
att säkra större beredskap för byggnation i kransorterna  
att bättre beakta tillgången till och kvaliteten på vatten i befintliga samhällen, 
liksom vattentillgången till verksamhet och industrier att tydligare adressera 
problemet med elbrist,  
att addera ett avsnitt i översiktsplanen om studentbostäder då dessa är strategiskt 
viktiga tillgångar i universitets-och studentstaden Uppsala  
Gällande förslaget på översiktsplan som helhet har SD många synpunkter som vi tidigare 
framfört. Några av dessa är att det är för stort fokus på Sydöstra staden där man vill 
bygga för mycket på för liten yta och i bostadsformer som inte är efterfrågade. Vi vill att 
hela kommunen ska leva, inte bara Sydöstra staden. Efterfrågan bör också i större 
utsträckning styra planeringen. En tydlig efterfrågan är mer småhus istället för 
lägenheter (både hyresrätter och bostadsrätter). Därutöver menar vi att det är olämpligt 
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att Gottsunda föreslås bli Sydöstra stadens kärna, i ett läge där Gottsunda alltjämt är ett 
utsatt område. 

Yrkanden 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar: 
(1) att planeringsinriktningen ändras så att minst 50 procent av bostadsbeståndet 
ska vara hyresrätter och att minst 5 procent av det totala beståndet ska hålla en 
sådan prisnivå att även betalningssvaga grupper kan efterfråga dem. 

Jonas Segersam (KD) yrkar i första hand: 
(1) att återremiss för att den nya trafikplanen skall ligga till grund till nya 
ställningstagande och vara en del av aktualisering av översiktsplanen och revidera 
målsättningarna angående andelen som förväntas vara kollektivtrafik. 

Jonas Segersam (KD) yrkar i andra hand: 
(2) att målsättningen för tillväxt snarare bör vara 320.000 invånare 2050 än 380.000 
(3) att genom en omförhandling med staten utbyggnaden i södra och sydöstra staden 
förskjuts mot Nysala, med lägre bebyggelse och småhus. 
(4) att planerna på spårväg mellan Gottsunda/Ultuna och city stryks 
(Kunskapsspåret). 
(5) att en sydvästlänk för biltrafik planeras 
(6) att VA-infrastrukturen sammankopplas med Knivsta kommun 
(7) att en ny bro för alla trafikslag byggs över Fyrisån 
(8) att samplaneringen av infrastruktur med Region Uppsala och Staten förbättras 
med inriktning enligt ovanstående 
(9) att ny småbåtshamn anläggs i höjd med Kungsängsbron. 
(10) att säkra större beredskap för byggnation i kransorterna  
(11) att planeringen förskjuts mot fler småhus i kommunen, exempelvis genom 
anläggande av Stabby Trädgårdsstad mellan Berthåga och Rickomberga, och 
genom utbyggnad av Gunsta / Marielund 
(12) att minst 30 procent av nyproduktioner av bostäder ska vara småhus 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar i första hand: 
(1) att återremiss för att den nya trafikplanen skall ligga till grund till nya 
ställningstagande och vara en del av aktualisering av översiktsplanen och revidera 
målsättningarna angående andelen som förväntas vara kollektivtrafik  

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar i andra hand: 
(2) att föra in skrivningar under rubriken ”ändrade förutsättningar” om att elfordon 
har och kommer förändra trafikinfrastrukturen i stor omfattning, 
(3) att säkra större beredskap för byggnation i kransorterna 
(4) att snarast starta arbetet med en ny Översiktsplan 
Samt, 
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(5) att under särskilda ställningstaganden och preciseringar stryka stycket om 
Gränby stadsnod (2), 
(6) att under särskilda ställningstaganden och preciseringar stryka stycket om 
Bergsbrunna-Gränbystråket (5), 
(7) att under särskilda ställningstaganden och preciseringar ändra skrivningen i 
avsnitt FÖP Funbo (7) att tillåta exploateringar inom det ”gröna området” 
(8) att under särskilda ställningstaganden och preciseringar ändra stycket om 
Lennabanan (9) så att skrivningen om en eventuell flytt av museijärnvägens station 
utgår. 

Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande från Hanna Victoria Mörck (V): 
(1) att i beslutet efter första att-satsen göra följande tillägg: ”kommunstyrelsen 
beslutar för egen del att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att under juni 2021 
återkomma med förslag till direktiv för en revidering av översiktsplanen.” 
(2) att i bilaga 1, sid 7, sist i näst sista stycket lägga till: ”Elektrifieringen av 
transportsystemet, digitaliseringen och utvecklingen av självkörande fordon sker nu i 
allt snabbare tempo. Det kommer att leda till behov av anpassningar i 
transportinfrastrukturen. Det är angeläget att Uppsala är föregångare på området 
och drar nytta av de nya möjligheterna i samhällsbyggandet.” 

Fredrik Ahlstedt (M) jämkar sitt andra (2) ändringsyrkande med Erik Pellings (S) 
andra ändringsyrkande. 

Simon Alm (-) yrkar att ärendet återremitteras. 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
(1) att avslå förslaget till aktualitetsförklaring av Översiktsplanen. 

Therez Almerfors (V) yrkar avslag till Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande. 

Beslutsgång 

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

Ordförande ställer därefter Erik Pellings (S) andra (2) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter Erik Pellings (S) första (1) yrkande mot Fredrik Ahlstedts (M) 
fjärde (4) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Erik Pellings (S) första (1) 
yrkande. 

Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedts (M) tredje (3), femte (4), sjätte (6), sjunde 
(7) och åttonde (8) yrkanden mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
desamma. 
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Ordförande ställer därefter Jonas Segersams (KD) andra till och med tolfte (2-12) 
yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår desamma. 

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

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

Sammanfattning 

Översiktsplan 2016 är ett av de viktigaste styrdokumenten för kommunen. Den visar 
hur kommunen planerar att utveckla bebyggelse, trafik och grönområden i hela 
kommunen fram till 2050. Planen antogs i december 2016. 

Kommunfullmäktige beslutade 28 januari 2019 (§ 9) att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att ta fram ett förslag till aktualitetsförklaring av kommunens översiktsplan. 
Kommunstyrelsen har 29 maj 2019 (§ 124) beslutat om direktiv för arbetet. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 september 2020 § 274 
• Tjänsteskrivelse daterad 14 augusti 2020 
• Bilaga 1, Förslag till aktualitetsförklaring av Uppsala kommuns översiktsplan, 

med bilaga 
• Bilaga 2, Uppsala kommuns översiktsplan 
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§ 225  

Detaljplan för Börjetull 
KSN-2017-2998 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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

Reservationer 

Hanna Victoria Mörck (V) och Karolin Lundström (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande med motiveringen: 
Det fattade beslutet, att godkänna detaljplan för Börjetull, innebär planläggning av fyra 
förskolor. Dessa fyra förskolor planeras med gårdar om 20 kvm/barn, alltså hälften av 
Uppsala kommuns norm om 40 kvm/barn, för förskolegårdar. Normen om 40 kvm/barn i 
förskolan är välgrundad i forskning, för att främja barns aktivitet och sociala tillvaro. 
Denna plan riskerar att leda till undermåliga förskolegårdar för barnen i området, där 
konflikt och understimulans blir onödigt närvarande. Dessutom undergräver små gårdar 
möjligheten att tillfälligt utöka kapaciteten med förskolebussar, eftersom 
förutsättningen är en bra plats för angöring och gård stor nog till en extra barngrupp, 
morgon och eftermiddag. Vi i Vänsterpartiet ser det som djupt sorgligt att barnens 
levnadsmiljö ständigt nedprioriteras, vi vill se ett Uppsala för alla och därmed också för 
våra barn. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Det är viktigt att våra barn får en barnvänlig miljö kopplad till förskolor. Förslaget 
innebär att kommunen kraftigt avviker från normen att förskolor ska ha lek- och rast ytor 
på minst 40 kvadratmeter per barn. Att enbart planera för 20 kvadratmeter per barn 
kommer bland annat att innebära att barnen inte stimuleras tillräckligt till viktiga fysiska 
aktiviteter som bland annat leder till ett livslångt bättre hälsotillstånd. Kommunen har 
ett stort ansvar för att våra barns sociala och fysiska tillvaro är god. Goda regelbundna 
fysiska aktiviteter har stor betydelse för barns förmåga att tillgodogöra sig det 
pedagogiska innehåll som idag ska vara en del av förskolors verksamheter. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Bra boendemiljöer för barnfamiljer är mindre tätbebyggda. I detta förslag lyfts 
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möjligheten fram till upp till 11 våningar höga hus, vilket inte är en allmänt bra 
boendemiljö för barnfamiljer. Trivs barnfamiljer trivs övriga invånare också, varför 
barnfamiljsperspektivet är bra att ta som utgångspunkt. 

Särskilt yttrande 

Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande i bilaga A § 
225. 

David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Sverigedemokraterna (SD) vill framföra, i likhet med Vänsterpartiet, att det är olämpligt 
att förskolegårdarna understiger Boverkets rekommendation om friyta om 40 kvm/barn, 
med så mycket som hälften, till att utföras av 20 kvm/barn i förslaget. SD vill också 
framföra att det är olämpligt att i och med antagandet av denna plan strida mot 
rekommendationen från i miljö och hälsoskyddsnämnden. I nämnden har man nämligen 
efter förslag från SD beslutat att rekommendera kommunstyrelsen att fördubbla 
riktvärdet från 20 kvm/barn till 40 kvm/barn.  
SD lämnade även in en motion den 16 september 2020 om att Boverkets 
rekommendation ska vara huvudregel vid antagande av nya detaljplaner som innefattar 
förskolor. 
Det är också beklämmande att det i antagandehandlingen står att friyta på 20 kvm/barn 
är rymliga förskolegårdar, för det stämmer inte. Rymligt är 40 kvm/barn och det är 
sorgligt att inte fler partier än SD och V verkar bry sig om frågan.  
Förslaget borde därför återremitteras för att se över hur friytan kan ökas men också för 
att inkludera ett bredare barnperspektiv vad gäller planen som helhet. 

Yrkanden 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar: 
att återremittera detaljplanen för att skapa plats för förskolegårdar med en friyta om 40 
kvadratmeter per barn. 

Simon Alm (-) yrkar: 
att återremittera ärendet för att arbeta om förslaget med en utgångspunkt om att skapa 
ett barnfamiljsvänligt område med maximal byggnadshöjd om fem våningar 

Therez Almerfors (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först återremissyrkanden mot ärendets avgörande idag och finner 
att ärendet ska avgöras idag. 
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Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Plan- och byggnadsnämnden har den 21 november 2019 överlämnat detaljplan för 
Börjetull till kommunfullmäktige för antagande. Antagandehandlingarna inklusive 
protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden återges i bilaga till ärendet. 
Samråds- och granskningsyttranden återfinns hos plan- och byggnadsnämnden. 

Detaljplanen är framtagen genom så kallat utökat planförfarande och antas medföra 
betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats inom 
planarbetet.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 18 augusti 2020 § 250 
• Tjänsteskrivelse daterad 9 juni 2020 
• Bilaga 1, Protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden 21 november 

2019 
• Bilaga 2, Plankarta 
• Bilaga 3, Planbeskrivning 
• Bilaga 4, Utlåtande 
• Bilaga 5, Samrådsredogörelse 
• Bilaga 6, Miljökonsekvensbeskrivning 
• Bilaga 7, Särskild sammanställning 
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§ 226  

Ersättning inom lagen om valfrihetssystem för 
hemtjänst och hemsjukvård, service samt 
särskilt boende 
KSN-2020-02436 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att fastställa ersättning för hemtjänst och hemsjukvård inom lagen om 
valfrihetssystem (LOV) att gälla från och med 1 november 2020 enligt 
äldrenämndens förslag i ärendets bilaga 2, samt 

2. att fastställa ersättning för särskilt boende inom lagen om valfrihetssystem 
(LOV) till 1 922 kronor att gälla från och med 1 november 2020 enligt 
äldrenämndens förslag i ärendets bilaga 3. 

Reservationer 

Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Vänsterpartiet finner det häpnadsväckande att det socialdemokratiska minoritetsstyret, 
med stöd av högerpartierna, ihärdigt fortsätter att försvara och använda sig av LOV som 
upphandlingsform. LOV-driften är kostnadsdrivande. Detta har äldrenämnden själv 
konstaterat i sina årliga lokalförsörjningsplaner där det finns risk för över- eller 
feletablering. När vi dessutom ger en högre timersättning till LOV-driven välfärd än vad vi 
gör till motsvarande verksamhet i egenregi framstår LOV-vurmen som än mer märklig. 
Om man bortser från att LOV:en genom lokalförsörjningsproblematiken och genom den 
högre timersättningen blir kostnadsdrivande så tillkommer en enorm kostnad och 
ineffektivitet i form av det köp och sälj-system med reglerade ersättningar som blir en 
nödvändighet då välfärden lagts ut på privata vinstdrivande aktörer. Om LOV-driften 
skulle ersättas med drift i egenregi skulle hela den enorma byråkratin med 
ersättningsmodeller till olika utförare kunna skrotas i sin helhet. Vi skulle då enbart 
behöva ägna oss åt det som borde vara vår huvuduppgift; att finna bästa möjliga sätt att 
tillfredsställa Uppsalabornas behov av äldreomsorg. 
Jag reserverar mig även mot att det socialdemokratiska minoritetsstyret med berått mod 
tummar på kvaliteten i verksamheten när den upphandlas av privata aktörer. Den 
kanske främsta kvalitetspåverkande faktorn i äldreomsorg är personalens 
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förutsättningar att göra ett gott jobb. I Uppsala kommun har vi bestämt att rätten till 
heltid är en viktig sådan förutsättning. Men när styret och högern privatiserar 
äldreomsorg väljer man att i detta ärende rösta nej till Vänsterpartiets förslag att också 
den privat upphandlade aktören ska erbjuda rätt till heltid. Det är beklagansvärt. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Kvalitet ska alltid stå i centrum när kommunen upphandlar tjänster som handlar om 
omvårdnad och vård av våra invånare. Det är mycket positivt att kommunen har egen 
omsorgs- och vårdförmåga. Det är också mycket värdefullt att det finns icke offentliga 
omsorgs- och vårdgivare som i konkurrens kan offerera att med kvalitet i fokus erbjuda 
motsvarande tjänster. 
Jag anser att liknande ärenden alltid ska inkludera remissyttranden från berörda 
leverantörer av aktuella tjänster. I detta fall tycks det också som att den ökning av 
ersättning på 1,5% inte ens täcker faktumet att den kvälls- och nattjour som kommunen 
tidigare tog över, och som nu tvingas tillbaka på varje leverantör, och som kostar mycket 
pengar. I sammanhanget vill jag också lyfta fram att det är anmärkningsvärt att 
kommunen tog över kvälls och nattverksamheten för att inte långt därefter tvinga 
tillbaka den till övriga leverantörer. Det är exempel på ett mycket oprofessionellt 
hanterande av viktiga leverantörer för att kommunen ska kunna säkerställa att våra 
invånare i behov av aktuell omsorg och vård också får just det med kvalitet. 

Yrkanden 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar avslag till ärendets andra att-sats samt tillägg med: 
att LOV ska fasas ut från äldreomsorgen snarast möjligt. 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
att återremittera ärendet så att det kompletteras med remissyttranden från berörda 
utförare av hemtjänst, hemsjukvård och tjänster kopplade till särskilt boende för äldre. 
att tillägget om heltid ska utgå. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Stefan Hannas (-) återremissyrkande mot ärendets avgörande 
idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

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

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

Äldrenämnden har överlämnat förslag till LOV-ersättning till utförare inom hemtjänst 
och hemsjukvård samt särskilt boende att gälla från 1 november 2020. Ersättningarna 
inom LOV ses årligen över och fastställs i kommunfullmäktige. Därutöver har 
dataskyddslagstiftning på området nödvändiggjort förändringar i ansvarsfördelning 
och organisering mellan egen och privat regi inom äldreomsorgen, vilket påverkar 
ersättningsnivåerna. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 augusti 2020 § 263 
• Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2020 
• Bilaga 1, protokollsutdrag från äldrenämnden 11 juni 2020 §§ 72, 73, 74  
• Bilaga 2, ”Bilaga 6: Ersättning” i förfrågningsunderlagen för hemtjänst och 

hemsjukvård samt hemtjänst service i Uppsala kommuns valfrihetssystem  
• Bilaga 3, beslutsunderlag i äldrenämnden 11 juni 2020 avseende ersättning 

samt förfrågningsunderlag för SäBo LOV 2021 
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§ 227  

Riktlinje för kontroll och uppföljning av 
kommunalt finansierad verksamhet 
KSN-2020-01182 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att anta Riktlinje för kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad 
verksamhet enligt ärendets bilaga, 

2. att ersätta det tidigare antagna Programmet för kommunalt finansierad 
verksamhet med Riktlinje för kontroll och uppföljning av kommunalt 
finansierad verksamhet, samt 

3. att kommunstyrelsen fortsättningsvis ansvarar för revidering av riktlinjen. 

Särskilda yttranden 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), Jonas Petersson 
(C) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Upphandling ska vara en central funktion inom alla verksamheter för 
verksamhetsutveckling, förbättring, innovationer och en god relation till näringslivet. 
Stärkt valfrihet ger ökade påverkansmöjligheter för Uppsalaborna och det är viktigt att 
Uppsala kommun i första hand tillämpar Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom vård och 
omsorg. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill se fokus på god kvalitet, 
hög tillgänglighet och prisvärdhet. 
För större mångfald och för att säkerställa likabehandling av egen regi och externa 
utförare är det då av stor vikt att samma förutsättningar ges till dessa. 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är viktigt med kontrollsystem för att försäkra kommunen om att upphandlade 
tjänster levereras med god kvalitet. Ingångsvärdena för liknande kontrollsystem är de 
upphandlingar som genomförs. Utan professionella upphandlingar, där rimliga och 
enkelt mätbara kvalitetsvariabler kan följas upp, är kraften i ett kvalitetssystem liten. Min 
uppfattning är att kommunen idag inte har tillräckligt bra kvalitetsvariabler som enkelt 
och mätbart kan följas upp när leverantörskontroller utförs. Det måste förbättras. 
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Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige varje mandatperiod besluta om ett 
program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata 
utförare. 

I Uppsala kommun beslutar kommunfullmäktige om mål för verksamheten i Mål och 
budget för aktuell period. Genom målen i Mål och budget samt Riktlinje för kontroll och 
uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet uppfyller Uppsala kommun 
kommunallagens krav på att fullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program 
med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata 
utförare. (KL 5 kap. 3 §). 

I december 2016 beslutade kommunfullmäktige om ett Program för kommunalt 
finansierad verksamhet. Denna riktlinje i kombination med målsättningar i Mål och 
budget ersätter det programmet. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 september 2020 § 278 
• Tjänsteskrivelse daterad den 4 juni 2020 
• Bilaga, förslag till Riktlinje för kontroll och uppföljning av kommunalt 

finansierad verksamhet 
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§ 228  

Avhändande av skuldebrev 
KSN-2020-02455 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

1. att de skuldebrev som rör HSB: s bostadsrättsförening Prinsen i Uppsala och 
som förvaras hos kommunens stadsarkiv, överlämnas till HSB Uppsala. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

HSB Uppsala har, för att återgång av äganderätten till två bostadsrätter i HSB:s 
bostadsrättsförening Prinsen i Uppsala ska kunna ske till Uppsala kommun, uppställt 
som krav att kommunen överlämnar två skuldebrev till HSB Uppsala. Eftersom 
skuldebreven utgör allmän handling, måste kommunfullmäktige fatta beslut om 
avhändande av allmän handling för att överlämnande ska kunna ske. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 september 2020 § 279 
• Tjänsteskrivelse daterad den 4 september 2020 
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§ 229  

Svar på motion om en inkluderande 
arbetsmarknad och tryggare ålderdom från 
Stefan Hanna (-) 
KSN-2017-3578 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Jag anser att kommunen ska fatta föreslagna beslut för att kraftigt förbättra 
integrationen av människor i långvarigt utanförskap och för att erbjuda våra 
socioekonomiskt svagaste äldre invånare ett betydligt bättre omsorgsstöd än idag. 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Stefan Hanna (-) har i motion väckt vid fullmäktiges sammanträde den 6–7 november 
2017: 

- att Uppsala kommun ska erbjuda alla arbetsföra människor i kommunen som 
uppburit försörjningsstöd i minst 10 månader inkluderingsjobb. Deltagande 
ska var obligatoriskt och i tid motsvara minst 50 procent av en heltidstjänst, 
samt 
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- att enklare service av inkluderingsjobbare ska erbjudas äldre vars inkomst 
understiger EU:s fattigdomsgräns. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 augusti 2020 § 264 
• Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2020 
• Bilaga 1, Motion om en inkluderande arbetsmarknad och tryggare ålderdom 

från Stefan Hanna (-) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från arbetsmarknadsnämnden 
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§ 230  

Svar på motion om att införa ett 
resurscentrum för jämställdhet i skolan från 
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck 
(V) 
KSN-2019-1196 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionens första att-sats 
2. att besvara motionens andra att-sats med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 

Hanna Victoria Mörck (V) och Karolin Lundström (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande med motiveringen: 
Jämställdhet börjar i skolan. Alla barn ska få samma förutsättningar att lära sig i skolan 
utan att hindras av olika förväntningar på killar och tjejer. Genom att införa ett 
jämställdhetscentrum kan alla som arbetar i skolan, tillika eleverna, få stöd och 
kontinuerlig kompetensutveckling i genusfrågor. Det finns inte heller någon tydlig 
slutpunkt för när vi har nått jämställdhet utan det kräver kontinuerligt arbete. Därför 
anser vi att ett resurscentrum skulle vara önskvärt som ett sätt att kontinuerligt utveckla 
och förbättra jämställdhetsarbetet i skolan. Det räcker inte med att skriva in jämställdhet 
i läroplanen eller erbjuda kompetensutveckling på webben, så som framkommer av 
svaret, utan det som behövs är att resurser kopplade till jämställdhetsutveckling tillåts ta 
plats och ske kontinuerligt. Jämställdhetstänk ska vara en del av vardagen, inte ett 
tillägg. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Motionen innehåller två förslag. Det första är kostnadsdrivande där man i någon variant 
ska öka resurstilldelningen till utbildning/skola för att arbeta med socialistisk form av 
jämställdhet, d.v.s. söka samma utfall oavsett förutsättningar och individuell 
valmöjlighet. Det blir fel på två sätt. För det första behöver utbildningens allmänna 
kvalitet höjas, vilket har högre prioritet vad gäller resurstilldelning. För det andra är det 
viktigaste att erbjuda elever likvärdiga förutsättningar att nå de mål de själva vill nå, 
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vilket inte underlättar på något sätt genom ett bifall till motionen. 
Socialismen har fortfarande svårt att förstå och acceptera att individer är olika och att 
normalfördelningen inom olika grupper av individer inte är exakt lika. Två sådana 
grupper är kvinnor och män som tenderar att ha olika preferenser vad gäller yrkesval 
med tillhörande målsättningar inom skolsystemet, vilket i fria samhällen leder till större 
skillnad i utfall. Det är inget fel att vara kvinna eller man, och det är inget fel att ligga 
nära respektive grupps mittfåra eller ytterligheter vad gäller preferenser eller 
målsättningar. Jämställdhet i bemärkelsen utfall finns i högre utsträckning i totalitära 
samhällsystem som Uppsala kommuns skolor inte har någon glädje eller nytta av att 
hämta inspiration från. Uppsala kommun har en mycket långtgående frihet för elever att 
på individuellt plan välja studieväg, ambitionsnivå samt yrkesmålsättning, och i detta 
avseende är det bra som det är ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Det saknas därmed skäl att bifalla motionen. 

Yrkanden 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till motionen. 

Simon Alm (-) yrkar: 
att motionen avslås i dess helhet. 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först motionens första att-sats mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår densamma. 

Ordförande ställer därefter motionens andra att-sats mot arbetsutskottets förslag och 
mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt den 25 
mars 2019  

- att kommunfullmäktige utreder möjligheten att införa ett resurscentrum för 
jämställdhet i skolan i enlighet med motionens intention, samt  

- att samtlig personal inom Uppsalas skolor får stöd och kontinuerlig 
kompetensutveckling kring hur man i sitt dagliga arbete kan arbeta med 
genusfrågor. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 augusti 2020 § 265 
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• Tjänsteskrivelse daterad 3 juni 2020 
• Bilaga 1, Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om att 

införa ett resurscentrum för jämställdhet i skolan 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 18 maj 2020 
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§ 231  

Svar på motion om att erbjuda gratis 
mensskydd till unga tjejer från Tobias 
Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) 
KSN-2019-1198 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Reservationer 

Hanna Victoria Mörck (V) och Karolin Lundström (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande med motiveringen: 
Att få mens är lika naturligt som att uträtta andra behov. Skulle skolan börja dra in 
tillgången till toapapper för att det är för dyrt eller för att eleven förväntas fixa behovet 
själv? 
Vänsterpartiet förstår att det finns en kostnad kopplad till satsningen men vår budget för 
Uppsala kommun 2020 innehöll icke desto mindre finansiering för att kunna erbjuda 
gratis mensskydd genom att spara pengar bland annat på politikerarvoden och genom 
att minska kommunikationsstaben. 
Uppsala kommun strävar efter att vara i framkanten när det gäller jämställdhet och 
framtidstanke. Då är det hög tid att vi ansluter oss till skaran som redan idag har 
normaliserat mensskydd och behandlar det som vilken produkt som helst som ska 
erbjudas till eleverna på skolan. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Undertecknad saknar kunskap, och av beslutsunderlaget verkar ingen annan fakta 
framkomma, som pekar på att det skulle finnas mensskydd att distribuera utan kostnad. 
Eftersom det inte är möjligt att gå motionens att-sats till mötes behöver motionen avslås. 
Om att-satsen istället skulle avse att avsätta skattemedel för att distribuera mensskydd 
där mottagare inte debiteras avgift hade undertecknad ändå varit emot av principiella 
skäl. Mensskydd är en konsumentartikel som man förväntas kunna köpa för de medel 
man har att röra sig med, även om man har så pass dålig hushållsekonomi att 
kommunens socialförvaltning behöver understödja med försörjningsstöd. Inom ramen 
för försörjningsstödet kan individen välja själv vilken sorts mensskydd som man vill köpa 
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hos de privata aktörer som säljer sådana. Riksnormen för försörjningsstöd avseende barn 
i åldern 10-18 år är mellan 3 000 - 4 000 kr, vilket ska inrymma hygienartiklar. 

Yrkanden 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till motionen. 

Simon Alm (-) yrkar att avslag till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande om 
bifall till motion och mot Simon Alms (-) yrkande om avslag till motionen och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2019 att Uppsala kommun ska 
genomföra ett tvåårigt försök med att erbjuda mensskydd utan kostnad till tjejer i 
högstadie- och gymnasieåldern. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 augusti 2020 § 266 
• Tjänsteskrivelse daterad 3 juni 2020 
• Bilaga 1, Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om att 

erbjuda gratis mensskydd till unga tjejer 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 18 maj 2020 
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§ 232  

Svar på motion om uppdatering av 
ordningsregler från Stefan Hanna (-) 
KSN-2019-1200 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.  

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Det är pinsamt att inte svaret på motionen inkluderar vad som påstås ha kompletterats i 
ordningsföreskrifterna och som adresserar motionens syfte. Det är också pinsamt att det i 
föredragningen i ärendet skrivs: 
”Stadsbyggnadsförvaltningen inleder under hösten 2019 ett arbete med att formalisera 
samarbeten med de aktuella aktörerna. Målet är att detta samarbete ska leda till ett 
tydliggörande av samtliga parters ansvar och åtaganden. Frågor som ingår i arbetet rör 
hur och var denna typ av fordon får framföras och parkeras, trafiksäkerhet, 
framkomlighet och omhändertagande av felparkerade fordon.” 
Det är nu hösten 2020. Om det finns formaliserade samarbeten med de aktuella 
aktörerna borde det beskrivas i ärendet. I den verkliga verkligheten i Uppsala stad är det 
fortfarande en oacceptabel oordning kopplade till dessa fordon. 

Särskilda yttranden 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), Jonas Petersson 
(C) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Under sommaren 2019 träffade gatu- och samhällsmiljönämndens 2:e vice ordförande 
representanter för alla de då i Uppsala aktiva elscooterföretagen. Därefter lyfte 
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i nämnden just den fråga som 
aktualiseras i motionen. I november 2019 svarade en enig nämnd att arbetet med att ge 
klara spelregler för de företag som bedriver så kallade friflytande mobilitetstjänster 
pågår. 
I Stockholm stad har företagen tecknat avsiktsförklaringar med staden för att frivilligt 
reglera och sätta justa spelregler där både tjänsteföretagen och invånarna vet vad som 
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gäller för att det gemensamma stadsrummet ska fungera. Polisen i Stockholm har också 
yttrat sig om uppställande av elsparkcyklar för uthyrning på offentlig plats omfattas av 
ordningslagens regler om tillståndsplikt. De kommer fram till samma slutsats som 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, kommer fram till. Detta har SKR publicerat en i 
promemoria våren 2020 där de lägger fram hur ordningslagen kan användas för att 
bringa ordning och reda. Transportstyrelsen har också under året som gått kommit med 
ett delbetänkande om hur trafikregleringen för dessa fordon kan göras.  

Det är märkligt att det inte händer något i Uppsala på över ett år sedan både 
Uppsalaalliansen och företagen som bedriver tjänsterna efterlyst tydliga spelregler. Det 
är viktigt att kommunen agerar och styr upp verksamhet som stora delar av Uppsalas 
befolkning ser som ett problem. 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
25 mars 2019 ordningsregler för hyrcyklar och hyrsparkcyklar. Stefan Hanna yrkar i 
motionen: 

- att Uppsala kommun tar fram ordningsregler som gör det tydligt att liknande 
fordon inte får parkeras på andra platser än anvisade cykelparkeringar, samt 

- att organisationer som tillhandahåller liknande service måste ha ett avtal med 
Uppsala kommun som reglerar hur kommunen får flytta på felparkerade 
fordon och vem som ska stå för kostnaderna för liknande insatser. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 augusti 2020 § 267 
• Tjänsteskrivelse daterad 3 februari 2020 
• Bilaga 1, Motion om uppdatering av ordningsregler från Stefan Hanna (-) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 
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§ 233  

Svar på motion om att förbjuda energidrycker 
på skolor i kommunen från David Perez (SD) 
KSN-2019-1601 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Reservation 

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

Särskilt yttrande 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), Jonas Petersson 
(C) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Vi välkomnar omtanken om att elever inte ska utsättas för skadligt intag av drycker och 
ämnen som koffein. Vi instämmer dock i att vi inte bör besluta om generella förbud på 
kommunnivå om inte vi ser ett tydligt behov av ett sådant förbud, och det finns möjlighet 
att arbeta för att efterleva det. Vår uppfattning är att om behov av åtgärder på detta 
område skulle identifieras så finns möjlighet till åtgärder på enhetsnivå genom beslut av 
rektor. 

Yrkande 

Simon Alm (-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (-) yrkande om bifall till 
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
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Sammanfattning 

David Perez (SD) föreslår i en motion väckt 29 april 2019 att kommunfullmäktige 
beslutar att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till att införa ett 
förbud eller begränsningsåtgärder mot energidrycker på kommunens skolor. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 augusti 2020 § 268 
• Tjänsteskrivelse daterad 3 juni 2020 
• Bilaga 1, Motion om att förbjuda energidrycker på skolor i kommunen från 

David Perez (SD) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 18 maj 2020 
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§ 234  

Svar på motion om att omförhandla med 
staten kopplat till kapacitetsstark 
kollektivtrafik från Stefan Hanna (-) 
KSN-2019-2060 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Reservationer 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Uppsala kommun bör delta i den omförhandling med staten som Knivsta kommun har 
begärt. Bebyggelsen behöver tunnas ut, detaljstyras mindre, och flyttas ner mot 
kommungränsen (Nysala), samtidigt som påfarter till E4 och stationslägen behöver 
justeras. Vi ser inget behov av förändring för kollektivtrafikhanteringen då vi fortfarande 
är för en spårväg Gottsunda –Uppsala Södra/Bergsbrunna. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Den exploateringsnivå, och takt, som Uppsala kommun idag kommit överens om med 
staten i Uppsala stads södra delar är mycket olämplig. En överenskommelse uttryckt i det 
så kallade Uppsalapaketet. Den föreslagna exploateringsgraden är socialt- ekologiskt 
och ekonomiskt oklok. Dessutom har Länsstyrelsen redan gjort tydliga, och kraftfulla, 
markeringar om att de inte anser att de aggressiva byggplanerna är lämpliga. Om vi 
bortser från de ekonomiska skälen för att inte förorda spårvägslösning är ovan 
beskrivningar exempel på varför inte den kapacitet som spårvägslösningar sägs erbjuda 
nödvändig under en lång avskrivningsperiod. 
Uppsala kommun ska inte heller kopplat till kapacitetsstark kollektivtrafik låsa sig till ett 
visst teknikval. Avtalet med staten och regionen ska vara teknikneutralt och fokusera på 
funktioner istället för volymer. Uppsala kommun ska, precis som Knivsta kommun, kräva 
omförhandling av Uppsalapaketet med Staten. Tillsammans med Knivsta har vi större 
förutsättningar att säkerställa ett mycket bättre samarbetsavtal än det nuvarande. 
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Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Fyrspårsavtalet behöver omförhandlas i linje med motionen för att kunna nå en önskvärd 
utveckling av södra Uppsala. 

Särskilda yttranden 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Christopher Lagerqvist (M) lämnar ett 
särskilt yttrande: 
Moderaterna står bakom Uppsalapaket som bl.a. innebär utbyggnad av nya 
järnvägsspår till Arlanda, utbyggnad av 33 000 nya bostäder, utbyggnad av 
kapacitetsstark kollektivtrafik, utbyggnad av nya arbetsplatsområden samt 
expansionsmöjlighet för Uppsala Universitet och SLU. 
Samtidigt som vi bygger nytt måste vi bejaka att de nya områden som tillskapas är något 
som efterfrågas av Uppsalaborna och framtidens kommuninvånare. Därför är en 
variation av bebyggelse och bostadstyper viktig och tillskapandet av nya innovativa 
miljöer för framtidens arbetsmarknad och utbildning av högsta kvalitet. 
Moderaterna anser vidare att det är viktigt med ett helhetsgrepp för omvandlingen av de 
nya stadsdelarna som kommer att växa fram längs med järnvägsnätet och ser stora 
möjligheter med att påbörja planeringen och genomföra exploatering söder om det nya 
stationsläget. 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Hade Centerpartiet haft möjlighet att yrka i kommunstyrelsen hade Centerpartiet yrkat 
bifall till motionen. 
Motionen ligger i linje med de synpunkter Centerpartiet framfört i sitt samrådsyttrande 
för den fördjupade översiktsplanen för sydöstra stadsdelarna. Vi menar att max 12 500 
ytterligare bostäder kan byggas om den nya stadsdelen ska kunna bli ekonomiskt, socialt 
och ekologiskt hållbar. Centerpartiet har ställt sig positiva till teknikvalet BRT för 
framtidens kapacitetsstarka kollektivtrafik varför vi förordar att kommunen inte ska låsa 
sig till ett visst teknikval i avtalet med staten och regionen. 

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att därmed anse motionen besvarad. 

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

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersams (KD) yrkande om 
besvarande och mot Simon Alm (-) med fleras yrkande om bifall till motionen och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Stefan Hanna (-) yrkar i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 
juni 2019:  

- att Uppsala kommun driver på för en omförhandling av relevanta avtal och 
säkerställer att inte statlig delfinansiering kopplas till specifika teknikkrav för 
kapacitetsstark kollektivtrafik.  

- att relevant avtal med staten ändras så att det inte innehåller några villkor som 
begränsar vilka trafikslag som ska kunna använda den planerade 
Ulltunalänken.  

- att Uppsala kommun inte i avtalet förbinder sig att i Uppsala Södra genomföra 
en förtätning på ytterligare cirka 10 000 bostäder i förhållande till tidigare 
antagen översiktsplan. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 september 2020 § 280 
• Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2020 
• Bilaga 1, motion om att omförhandla med staten kopplat till kapacitetsstark 

kollektivtrafik från Stefan Hanna (-) 
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§ 235  

Svar på motion om diskrimineringsombud på 
alla skolor från Lovisa Johansson (FI) och 
Stina Jansson (FI) 
KSN-2019-2062 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Reservation 

Hanna Victoria Mörck (V) och Karolin Lundström (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande med motiveringen: 
Inget barn ska utsättas för diskrimination på skolan. Men då vi vet att detta förekommer 
har vi ett ansvar att ta. Ett diskrimineringsombud på skolan är ett sätt att se till att 
skolans anställda har rätt kunskaper och stöd för att motverka diskriminering samtidigt 
som det skickar en signal till alla barn och föräldrar att diskriminering inte ska tolereras i 
skolan. 

Särskilt yttrande 

Simon Alm (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Motionen efterfrågar något som inte behövs eftersom krav på verksamheterna och 
etablerade rutiner redan täcker det som är motionärens målsättning. Det behövs därmed 
inga ytterligare resursdrivande åtgärder som dessutom kan vara direkt kontraproduktiva 
genom att andra yrkeskategorier på skolorna inte ser sin roll som lika avgörande för ett 
gott utfall, trots att lagstiftningen ålägger de det ansvaret. 

Yrkanden 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till motionen. 

Simon Alm (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande om 
bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) föreslår i en motion väckt 12 juni 2019 att 
- alla skolor i kommunen ska ha ett diskrimineringsombud 
- diskrimineringsombudet ska ha i uppdrag att stödja elever som blivit utsatta 

för diskriminering, att stödja lärare och övrig skolpersonal i arbetet mot 
diskriminering och trakasserier, och att driva samt att aktivt följa upp skolans 
likabehandlingsplaner och rutiner vid trakasserier 

- diskrimineringsombudet ska ha kunskap i skoljuridik, barns utsatthet för våld 
och övergrepp, genus, funktionalitet, våld- och förtryck i namn av heder, 
sexuella övergrepp utförda av närstående vuxna, HBTQ och antirasism samt 
kompetens om samtal med barn.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 25 augusti 2020 § 269 
• Tjänsteskrivelse daterad 3 juni 2020 
• Bilaga 1, Motion om diskrimineringsombud på alla skolor från Lovisa 

Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 18 maj 2020 

  



Sida 59 (74) 

 

Kommunstyrelsen Datum: 
Protokoll 2020-09-16 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 236  

Svar på motion om Uppsala kommuns grafiska 
profil från Simon O Pettersson (SD) 
KSN-2019-03367 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Reservation 

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

Särskilt yttrande 

Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
I processen att byta ut ”loggan” från 1986 var vi kristdemokrater drivande i att Uppsala 
kommun skulle återta ett heraldiskt riktigt stadsvapen. Vi nådde så långt att beslutet blev 
att det ursprungliga stadsvapnet skulle återtas och användas i ”ceremoniella 
sammanhang” –exempelvis har vi vid debatten om flaggreglemente fått igenom ett 
förtydligande om att kommunens flaggor ska prydas med stadsvapnet. 
Beslutet innebar att blasoneringen från 1943 återtas, och stadsvapnet utformas enligt 
denna blasonering (bör ske i dialog med riksheraldikern). Logotypen från 1986 var en 
hybrid som varken var ett riktigt stadvapen eller någon bra logotyp, och därför är vi inte 
emot att kommunen nu tagit fram en ny logotyp, även om man kan ha synpunkter på 
formgivningen. Vi hade gärna sett en bredare användning av stadsvapnet, men det 
viktigaste är att Uppsala nu åter har ett riktigt stadsvapen. 

Yrkande 

Simon Alm (-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (-) yrkande om bifall till 
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
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Sammanfattning 

Simon O Pettersson (SD) föreslår i en motion väckt 5 november 2019 att anta det gamla 
stadsvapnet i form och blasonering från 1943 som ny logotyp för Uppsala, samt att 
sluta använda den nu gällande logotypen i kommunens alla verksamheter. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 september 2020 § 281 
• Tjänsteskrivelse daterad 3 juni 2020 
• Bilaga, Motion om Uppsala kommuns grafiska profil från Simon O Pettersson 

(SD) 
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§ 237  

Svar på motion om att utreda trångboddhet 
och osäkra boendeformer i Uppsala kommun 
från Magne Björklund (V) med flera 
KSN-2019-03836 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 

Hanna Victoria Mörck (V) och Karolin Lundström (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande med motiveringen: 
Det är bra att ett projekt har genomförts för att kunna beräkna bostadsbehovet i en 
kommun (där Uppsala kommun utgick testbädd). Att beräkna det potentiella eller 
tilltänkta behovet handlar trots allt om statistiska uträkningar. Det är inte samma sak 
som att veta hur läget faktiskt ser ut när det kommer till förekomsten av trångboddhet i 
vår kommun. Motionen kräver att en kartläggning av den faktiska förekomsten av 
trångboddhet i Uppsala kommun, inte den teoretiska förekomsten. Vi kan därmed inte se 
att projektet som redovisas i motionssvaret skulle vara ett fullgott svar på vår motion 
även om den vetskapen kan vara en del av arbetet med kommunens 
bostadsförsörjningsplaner. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Det är mycket viktigt att kommunen har en god kännedom om hur bostadsmarknaden 
ser ut och fungerar. Bostadsmarknaden är i sig en mycket värdefull 
konjunkturbarometer. Trångboddhet är en utmärkt indikator om mer eller mindre 
sociala problem i vår närmiljö. I ett Agenda 2030 perspektiv är det viktigt att börja 
ompröva svenska standardkrav för bostäder. Idag tillhör svenska folket det folk i världen 
som bor på flest kvadratmeter per person. Det är lång ifrån miljö- och klimatsmart. Vi vet 
också att det på inget sätt är miljö- och klimatsmart att uppmuntra familjer att ha fler än 
maximalt tre barn. Sanningar som kan vara politiskt känsliga men likväl objektiva 
sanningar. I detta perspektiv anser jag att det är fel att klassa en ensamstående med ett 
barn som trångbodd om de lever i en 2:a. Eller en ensamstående med tre barn som 
trångbodda om de lever i en 3:a. Om man till exempel tittar på SVT programmet 
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”Världens sämsta indier” får man träffa en medelklassfamilj i New Delhi där fem vuxna 
delar sovrum. De allra flesta som invandrat till Sverige från underutvecklade länder 
kommer också från liknande eller sämre boendeförhållanden. 
Det är positivt att hela 86 procent av Uppsalaborna anser att de bor i en godtagbar 
bostad. Att 14 procent av Uppsalas hushåll flaggades för en osäker boendesituation 
tycker jag är färre än vad jag förväntade mig när Boverkets trångboddhetsnorm 2 
tillämpas. En norm jag anser vara miljö- och klimatnegativ och som driver på kostnader 
för försörjningsstöd i dagens Sverige. Och jag förväntade mig att fler skulle bo i bostäder 
som är för dyra i förhållande till deras intjäningsförmåga. 
När Sverige förhoppningsvis genomför en ny folkräkning utgår jag ifrån att vi i Uppsala 
även kan få en bra uppfattning om hur många av våra invånare som bor i en så kallad 
specialbostad. Det vill säga i en studentbostad, ett särskilt boende för äldre eller ett 
boende för kraftigare funktionsnedsättningar. 
Ärendematerialet visar tydligt på hur olika vi människor är. Flera av de studerade hushåll 
visade sig ha ekonomiska möjligheter att hitta ett materiellt bättre boende men väljer att 
bo trängre för att ha råd att prioritera andra utgifter istället. Att det finns drygt 9 000 
hushåll som vill men saknar möjlighet att av egen kraft flytta till en bättre bostad anser 
jag vara ett välfärdsproblem. Ett välfärdsproblem som driver på bidragsberoenden och 
som är dåligt för miljö- och klimatutvecklingen. 
Att ärendets underlag konkluderar att det finns cirka 6 600 hushåll som inte har råd med 
en för hushållet bättre lämpad bostad är intressant. Det är en siffra som ligger nära det 
antal hushåll i Uppsala som är mycket bidragsberoende. Jag antar att även 100 
procentiga bidragsfamiljer ingår i denna undersökning. Om det inte är så är det viktigt 
att förstå. 
I dagsläget är den viktigaste frågan att försöka förstå hur många som egentligen lever i 
Uppsala och i olika bostadsområden. Det officiella antalet boende är i vissa stadsdelar 
långt ifrån det faktiska antalet. Den som på allvar vill försöka få en uppfattning om 
trångboddheten i till exempel de delar av Uppsala som den politiska minoriteten vill neka 
EBO tillträde till kräver en särskild analys. I vissa kommuner har man försökt få en bättre 
uppfattning om detta genom att använda sig av mätningar av vattenkonsumtion och 
avfallshantering. Det skulle vara mycket värdefullt för Uppsala att genomföra sådana 
konsumtionsmätningar för att få en bättre uppfattning om hur många människor som 
sannolikt lever i olika stadsdelar. Eftersom det finns tillgängliga medeltal av 
vattenkonsumtion och avfallsmängder per invånare är liknande uppskattningar möjliga. 

Yrkanden 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till motionen. 

Stefan Hanna (-) yrkar tillägg med: 
att i de stadsdelar där Uppsala kommun anser att EBO inte ska få tillämpas genomföra 
relevanta mätningar av vattenkonsumtion och avfallsvolymer. 
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Mohamad Hassan yrkar avslag till Stefan Hannas (-) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

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

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot Hanna Victoria Mörcks (V) 
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Magne Björklund (V), Ingela Ekrelius (V) och Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion 
väckt 3 december 2019 att kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en 
fördjupad kartläggning av förekomsten av trångboddhet och osäkra boendeformer i 
Uppsala kommun. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 september 2020 § 282 
• Tjänsteskrivelse daterad 22 april 2020 
• Bilaga 1, Motion av Magne Björklund (V), Ingela Ekrelius (V) och Tobias 

Smedberg (V)  
• Bilaga 2, Beräkning av bostadsförsörjningsbehov i Uppsala. Slutrapport 2019-

12-12  
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§ 238  

Svar på motion om kunskapscenter mot 
rasism från Lovisa Johansson (FI) och Stina 
Jansson (FI) 
KSN-2019-03839 
Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen.  

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) föreslår i en motion väckts vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 9 december 2019 att  

- Inrätta ett kunskapscenter mot rasism över det Rasbiologiska institutet i 
Uppsala. 

- Kunskapscentret ska inkludera ett museum, kulturcentrum och mötesplats för 
att motverka reproduktion av rasism. 

- Representanter för organisationer som idag företräder grupper som utsattes 
för Rasbiologiska institutets och liknande organisationers övergrepp ska ha 
avgörande inflytande över utformningen av kunskapscentret. 

- Sträva mot samverkan med Uppsala universitets Centrum för 
mångvetenskaplig forskning om rasism i utformningen av kunskapscentret. 

- Efterlevande ska ha vetorätt över behandling av arkivmaterial. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 september 2020 § 283 
• Tjänsteskrivelse daterad 1 juni 2020 
• Bilaga 1, Motion om kunskapscenter mot rasism från Lovisa Johansson (FI) och 

Stina Jansson (FI) 
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§ 239  

Svar på motion om partnerskap med RFSL från 
Stina Jansson (FI) med flera 
KSN-2019-03841 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Christopher Lagerqvist (M) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget yrkande med motiveringen: 
RFSL är en viktig organisation för HBTQI-personers rättigheter som kan bidra med 
mycket till Uppsala kommun. Kommunen borde få tillstånd ett långsiktigt avtal för att 
skapa förutsägbarhet av vad parterna kan förvänta sig av varandra. Det är viktigt att 
RFSL får rätt förutsättningar att planera sitt viktiga för kommunen arbete även på lång 
sikt. Exempelvis kan de bistå kommunen i sexualupplysning och utbildning på våra 
skolor. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
RFSL ska inte ensidigt ha stöd från kommunen, och inte på det sätt som motionen föreslår 
med arvodering av ordförande som helt klart kan anses vara en funktion som ska fungera 
ideellt. Inte ens demokratins bärare, de valda och i val kandiderande partierna, får 
ordförandearvoden för sina respektive föreningar. Om man principiellt vill söka närmre 
samverkan kring svåra frågor vore det mer önskvärt att ta ett mer samlat grepp om vilka 
områden som behöver stöd och vilka aktörer som kan vara aktuella. Det ska i sådana fall 
vara mer allmänt hållet och inte specifikt ett kommunfullmäktigebeslut om att en viss 
organisation ska ha ett långsiktigt ordförandearvode. Om motionen hade varit allmänt 
hållen med mål som kommunen skulle vilja uppnå kan det mycket väl få utfallet att RFSL 
inte blir aktuell. Exempelvis kanske Föreningen människovärde skulle kunna hjälpa 
kommunen mer i dess arbete med att minska antalet oönskade graviditeter eller ge stöd 
till tjejer som utsätts för socialt tryck att genomföra en abort mot sin vilja. 
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Särskilda yttranden 

Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande: 
Vänsterpartiet accepterar kommunstyrelsens förslag till besvarande som svar. Det är en 
konstig ordning att beordra ett partnerskap via kommunfullmäktige. Det är i synnerhet 
märkligt att vilja göra detta via ett IOP – Ideellt offentligt partnerskap, någonting som ska 
arbetas fram mellan den berörda organisationen och kommunen, där utgångspunkten 
är vad båda kan vinna på ett samarbete. Vi kan inte tvinga på ett partnerskap på en 
fristående organisation men vi ser positivt på möjligheterna till ett IOP avtal med RFSL. Vi 
vill understryka att kommunen har ett ansvar att säkerställa RFSL:s fortsatta verksamhet 
i Uppsala kommun och därför har vi i vår budget för 2020 budgeterat för stöd till RFSL. 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Hade Centerpartiet haft möjlighet att yrka i kommunstyrelsen hade Centerpartiet yrkat 
att bifalla attsats 1 och besvara attsats2. 

Yrkanden 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar: 
(1) att att-sats 1 bifalls, 
(2) att att-sats 2 besvaras. 

Simon Alm (-) yrkar avslag till motionen. 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först motionen första att-sats mot arbetsutskottets förslag och mot 
Simon Alms (-) yrkande om avslag till motionen och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (-) yrkande om 
avslag till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Stina Jansson, Lovisa Johansson och Charlie Strängberg (samtliga FI) föreslår i en 
motion väckt 9 december 2019 att Uppsala kommun ska teckna ett långsiktigt 
samverkansavtal med RFSL Uppsala samt att kommunen ska ge långsiktigt stöd till 
föreningens verksamhet. Det långsiktiga stödet föreslås innefatta kostnad för 
grundverksamhet, kanslipersonal, ordförandearvode samt kostnad för hyra.  
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Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 8 september 2020 § 284 
• Tjänsteskrivelse daterad den 16 april 2020. 
• Bilaga, Motion om partnerskap med RFSL Uppsala från Stina Jansson (FI) med 

flera. 
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§ 240  

Delegationsbeslut för perioden 19 augusti till 8 
september 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 19 augusti till 8 
september 2020 till protokollet. 
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§ 241 

Anmälningsärenden för perioden 19 augusti 
till 8 september 2020 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden perioden 19 
augusti till 8 september 2020 till protokollet, samt 

Sammanfattning 

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

• Initiativ om konsulter inom Uppsala kommun från Stefan Hanna (-), KSN-2020-
02739 

• Initiativ om Näringslivsstöd från Uppsala kommun från Stefan Hanna (-), KSN-
2020-02740 

Initiativen behandlades i beslutsparagrafer 242-243 utan beredning. 
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§ 242  

Initiativärende om konsulter inom Uppsala 
kommun från Stefan Hanna (-) 
KSN-2020-02739 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avslå initiativet. 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande: 
Uppsala kommun har en omfattande verksamhet med cirka 21400 medarbetare. Enligt 
kommunens beräkningar motsvarar det cirka 13800 heltidsekvivalenter. Utöver dessa 
medarbetar köper kommunen regelbundet in konsulter och personal från 
bemanningsföretag för att driva verksamheterna. För att bättre förstå hur stort behov 
Uppsala kommun idag har av konsulter och inhyrd personal anser jag det angeläget att 
få en helthetsbild över hur många resurser som arbetar med de verksamheter 
kommunen idag bedriver. Resurspoolen på 21400 personer är ett mycket stort antal 
personer. Jag är av uppfattningen att konsulter kan göra stor nytta i olika verksamheter 
och minska utmaningarna med uppsägningar i samband med lågkonjunkturer. 
Samtidigt är det viktigt att driva en personalpolitik som maximerar värdet av den 
befintliga personalen. En kompetent personalpolitik minskar sjukfrånvaron, ökar 
kvaliteten i utförda tjänster och säkerställer en hög intern förmåga att lösa kvalificerade 
problem. Eftersom kommunstyrelsen har en mycket viktig tillsynsroll inom Uppsala 
kommun är det av stort värde att få en bra beskrivning av sakläget rörande ovan. 
Jag tycker att kommunstyrelsen brister i sitt uppdrag att löpande säkra en god 
uppsiktsplikt över kommunens verksamheter när initiativärendet avslogs. Det är mycket 
rimligt. 

Yrkande 

Mohamad Hassan (L) yrkar avslag till initiativet. 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till initiativet. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer Mohamad Hassans (L) yrkande mot Stefan Hannas (-) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller Mohamad Hassans (L) yrkande. 

Sammanfattning 

Stefan Hanna (-) har i initiativärende väckt i kommunstyrelsen 16 september 2020 
föreslagit kommunstyrelsen: 

- att kommunledningskontoret ska ta fram en redovisning av hur stora inköp av 
konsulter som kommunens olika delar gjort under 2019 samt under första 
halvåret 2020. 

- att kommunledningskontoret ska ta fram en redovisning av hur stora delar av 
inköpta konsulter som genomförts i direktupphandlingar. 

- att kommunledningskontoret ska särredovisa hur mycket av inköpen som rör 
extra personal via bemanningspersonal eller andra konsulttjänster. 

- att kommunledningskontoret ska rapportera ovan till kommunstyrelsen under 
2020. 

Beslutsunderlag 

• Initiativ om konsulter inom Uppsala kommun från Stefan Hanna (-) 
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§ 243  

Initiativärende om Näringslivsstöd från 
Uppsala kommun från Stefan Hanna (-) 
KSN-2020-02740 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avslå initiativet. 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande: 
I samband med Coronakrisen har Uppsala kommun vidtagit ett antal insatser för att 
försöka lindra de stora problem som många företagare hamnat i. Det är viktigt att vi 
utvärderar dessa insatser då de representerar mycket skattepengar och kommunen 
ständigt behöver förbättra förmågan att genomföra insatser som ger största möjliga 
positiva utfall. En av de satsningar som kommunen beslutade om under våren var att ge 
alla kommunanställda en presentcheck på 500 kronor med huvudsyftet att stötta mindre 
företagare aktiva i Uppsalas handel. Satsningen representerar en kostnad på runt 8 
miljoner kronor. Eftersom kommunstyrelsen har en mycket viktig tillsynsroll inom 
Uppsala kommun är det av stort värde att få en bra beskrivning av sakläget rörande 
ovan. 
Det är mycket viktigt att kommunstyrelsen får en ordentlig uppföljning av hur dessa 
presentcheckar har använts. Särskilt viktigt är det att kommunstyrelsen då får en klar 
bild av hur stor del av dessa pengar som gått till mindre företagare i Uppsala. För att ge 
en värdefull bild av om presentcheckarna fyllt sitt syfte att just stimulera försäljningen 
hos mindre företagare måste utvärderingen tydligt redovisa hur stor del av pengarna 
som kommit mindre företag till godo. 

Yrkande 

Mohamad Hassan (L) yrkar avslag till initiativet. 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till initiativet. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer Mohamad Hassans (L) yrkande mot Stefan Hannas (-) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller Mohamad Hassans (L) yrkande. 

Sammanfattning 

Stefan Hanna (-) har i initiativärende väckt i kommunstyrelsen 16 september 2020 
föreslagit kommunstyrelsen: 

- att ge kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra en uppföljning av 
hur de presentcheckar kommunen delat ut till sin personal hittills har använts. 

- att kommunledningskontoret innan 2020 års utgång redovisa för 
kommunstyrelsen hur stor andel av presentcheckarna som använts samt hur 
stor andel av presentcheckarna som gått till företag med en lägre omsättning 
än 10 miljoner kronor per år. 

Beslutsunderlag 

• Initiativ om Näringslivsstöd från Uppsala kommun från Stefan Hanna (-) 
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§ 244 

Informationsärenden 
 

Statusuppdatering om covid-19 

Föredragande: Anders Fridborg, säkerhetschef. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. 

 



Ärende 12 

Detaljplan för Börjetull 

Särskilt yttrande 

Centerpartiet, Kristdemokraterna 

Det finns många områden i Uppsala som likt Börjetull har goda naturliga förutsättningar. Närheten 

till Fyrisån, närhet till stadskärnan, väletablerad service i närområdet och välanvända 

rekreationsstråk i vacker natur. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna ställer sig positiva till utvecklingen av Börjetullsområdet med en 

blandning av verksamheter och bostäder vilket gör att området får en livaktig karaktär. 

Kombinationen av bostäder med industri- och vård- och omsorgsverksamheter ger förutsättningar 

för att området ska befolkas både dag- och kvällstid. 

Det är välkommet att hushöjderna har setts över men vi motsätter oss fortfarande den höga 

exploateringsgraden avseende höjd och avstånd mellan byggnaderna och särskilt då i område 1. På 

grund av husens höga våningsantal riskerar gårdarna och de lägsta belägna lägenheterna att bli 

mörka eller fattiga på dagsljus. Vi anser därför att det antingen behöver skapas mer rymd mellan 

byggnaderna eller att antalet våningar minskas i planområdet. Vi förordnar att byggnader som är 

orienterade så att skuggbilden från söder- och västersol hamnar på små gårdar eller på motstående 

byggnader görs lägre än hus med annat läge. För att få en större arkitektonisk variation förordar vi 

dessutom att man sätter en bestämd höjd på byggnaderna och istället låter byggherrarna själva sätta 

sitt våningsantal. 

Byggnaderna utmed Fyrisvallsgatan behöver en varierad utformning både vad gäller höjd och 

gatuprofilering för att bryta ett intryck av en lång mur. Detta gäller även de slutna kvarteren utmed 

Vallongatans västra sida och Seminariegatan vid infart från Börjegatan. 

Då exploateringen kommer pågå under en lång tid förespråkar Centerpartiet och Kristdemokraterna 

att grönområdet rustas och den planerade bron ska prioriteras till ett tidigt skede. Vi ser det som en 

klar fördel att det offentliga rummet framställs som attraktivt så tidigt i processen som möjligt för att 

komma både boende och inflyttande till del. 

Byggnaderna utmed Fyrisvallsgatan som har en viktig ljuddämpande effekt behöver få en mer 

varierad utformning både vad gäller höjd och gatuprofilering för att bryta ett intryck av en lång mur. 

Detta gäller även de slutna kvarteren utmed Seminariegatan. 

Fyrisvallsgatan behöver ha en inbjudande utformning med trädrader och förgårdsytor mot gatan 

liknande den som går att återfinna på Vattholmavägen (se bild 1). 

KS 2020-09-16 § 225 bilaga A



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Vattholmavägen 

 

Angående den arkitektoniska utformningen förordar Centerpartiet och Kristdemokraterna en modell 

som går att se till exempel i Sollentuna (se bild 2). Där har hörnen fått en mjukare avrundning med 

indragna balkonger. Dessutom har husraderna varierande taklutning med takkupor samt varierad 

färgsättning. Detta skapar ett mer tilltalande och mindre monotont synintryck för dem som rör sig 

utmed gatan. 

 

 
Bild 2. Sollentuna 

 

Alla dessa exempel (förgård, trädallé mellan gata och trottoar, rundade hörn, takkupor i lutat tak 

samt varierad färgsättning) blir viktiga åtgärder att vidta för att minska skalan till en mänsklig nivå i 

gaturummet, anpassad till husens höga höjd. 

 

Det är inte endast verksamhet och handel som skapar ett attraktivt stadsrum. Framför allt krävs en 

väl genomtänkt detaljutformning i ögonhöjd för att berika upplevelsen i stadsrummet. Detta blir en 

kritisk faktor för att få människor att välja bort bilen till förmån för att färdas till fots/cykel. 

 

Vi ser det som mycket positivt att en broförbindelse kommer skapas över Fyrisån mot Tunabackar. 

Det ger en naturlig väg till idrottsanläggningarna på den östra sidan av ån, men även till 

Tunabergsskolan och servicen vid Torbjörns torg. 

 

 

 



Anläggandet av parkytor utmed Fyrisån och Librobäcken är mycket välkommet. Centerpartiet och 

Kristdemokraterna önskar att hänsyn tas till områdets existerande platskvalitéer (banvall, vattnet och 

kringliggande bebyggd struktur. Tegel, rödmålade plank och annat material som finns i närområdet 

runtomkring skulle kunna tas upp i färgsättning och växtval och med fördel användas i gestaltning av 

utemiljöerna. 

 

Centerpartiet och Kristdemokraterna förordar att utsikten mot Librobäcken ska utnyttjas maximalt. 

Gärna genom att penthouses byggs i detta läge. 

 

Förskolan i område 7 befaras bli för trång, och vi rekommenderar därför att förskolorna i övriga 

områden utökas med fler platser. 

 

Jonas Petersson (C) 

Jonas Segersam (KD) 
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