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Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stadshusgatan 2 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

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

Kommunstyrelsens protokoll onsdagen den 28 
september 2022 

Plats och tid  

KS-salen, Stadshuset, klockan  10:30-14:34,  
ajournering klockan 12:05-13:05 

 

Paragrafer  

208-222 

Justering 

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

beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Sekreterare 

Sara-Carin Öhman, kommunsekreterare 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

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

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

 

Utdragsbestyrkande 

Närvarande 

Beslutande 

Erik Pelling (S), ordförande 

Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande, på distans/på plats 

Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande 
Asal Gohari (S) 
Therez Almerfors (M) 

Erik Dagnesjö (S) 
Mats Gyllander (M)  

Eva Christiernin (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Stefan Hanna (-) 

Simon Alm (-), deltar inte i §213 pga jäv 
Rickard Malmström (MP) 

Tobias Smedberg (V) 
Jonas Segersam (KD) 

Hanna Victoria Mörck (V) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Maria Patel (S) 

Jennie Claesson (L) på distans/på plats 

Linda Eskilsson (MP) 

Madeleine Andersson (M) 
Pavlos Cavelier Bizas (S) 

Jonas Petersson (C) 

Helena Nordström Källström (MP) 
Karolin Lundström (V) 
Kent Kumpula (SD) 
Eva Moberg (KD) § 211-222  

Övriga närvarande 

Joachim Danielsson, stadsdirektör, Ola Hägglund, ekonomidirektör och biträdande 
stadsdirektör, Ingela Hagström utvecklingsdirektör och biträdande stadsdirektör, 

Charlotte Skott, näringslivsdirektör, Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör, 

Christian Dahlmann, enhetschef, Ida Bylund Lindman, avdelningschef, Susanne 
Eriksson, politisk stabschef (S), Lena Grapp, stadsjurist, Marta Tiberg, 
kommunikationsdirektör, Therese Fernberg, kommunikatör.  
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

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

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

 

Utdragsbestyrkande 

Anthony Dawn, Stina Bergström, Sara Elingfors, Mattias Jansson, Annika Nordin 
Söderberg, politiska sekreterare 
 

Föredragande: 
Anders Fridborg, säkerhetschef, Stefan Unnevall, enhetschef, Carl Ljunggren, 
fastighetsdirektör, Ola Kahlström, strategisk samhällsplanerare, Gabriella Burel, 

projektledare 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

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

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

 

Utdragsbestyrkande 

§ 208 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut  

Kommunstyrelsen beslutar  

1. att uppdra till Fredrik Ahlstedt (M) att jämte ordföranden justera protokollet 
onsdagen den 5 oktober 2022.  

 

 

§ 209 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut  

Kommunstyrelsen beslutar  

1. att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 
 

- Ärendet Beslut om inriktning av kommunens arbete med energibesparande 
åtgärder tillkommer. 
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Utdragsbestyrkande 

§ 210 

Informationsärenden 
 

Kommunstyrelsen informeras om följande: 

Utvärdering pandemihantering 

Föredragande: Anders Fridborg, Stefan Unnevall 

 

Återrapportering Näringslivshandlingsplan 

Föredragande: Charlotte Skott, Christian Blomberg 
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Utdragsbestyrkande 

§ 211  

Beslut om inriktning av kommunens arbete 
med energibesparande åtgärder 

KSN-2022-02637 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att fastställa inriktning för kommunens arbete med elenergibesparande 

åtgärder enligt föredragning 
2. att hemställa till samtliga nämnder och bolag att förbereda och genomföra 

elenergibesparande åtgärder i ökad takt och omfattning än som tidigare så att 
kommunens totala elenergianvändning ligger i linje med nationella och 

europeiska rekommendationer  

3. att uppdra till kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen att 

förbereda och genomföra elenergibesparande åtgärder i ökad takt och 
omfattning än som tidigare så att förvaltningarnas verksamheter totala 
elenergianvändning ligger i linje med nationella och europeiska 

rekommendationer  
4. att hemställa till Destination Uppsala AB att se över genomförandet av Allt ljus 

på Uppsala i syfte att genomföra evenemanget med tydligt minskad 
elenergianvändning jämfört med Allt ljus på Uppsala 2021,  

5. att delegera till kommunstyrelsens presidium att fatta beslut om att ställa in 

Allt ljus på Uppsala om omständigheterna så påkallar samt  

6. att uppdra åt kommunledningskontoret att stötta och koordinera 
förvaltningar och bolag i arbetet som följer av inriktningen. 

Sammanfattning 

Europa står inför en situation där brist på energi, såväl elenergi som andra bränslen, 
uppstått. Rysslands blockad av gasleveranser som svar på Europas sanktioner efter 
Rysslands invasion av Ukraina är en tydlig orsak till den uppkomna situationen. 

För att möta den uppkomna situationen har EU-kommissionen föreslagit att 

medlemsländerna ska begränsa sina eleffektuttag under höglasttimmar men också sin 

totala energianvändning. Den svenska regeringen har givit nära tvåhundra statliga 
myndigheter i uppdrag att månatligen redovisa sina elenergiinköp samt regelbundet 
uppdatera vilka energibesparande åtgärder de vidtar. Länsstyrelserna har samtidigt 
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Utdragsbestyrkande 

fått i uppdrag att stötta kommuner och regioner att spara energi, utan att några krav 
ännu formulerats.  

Mot bakgrund av detta behöver kommunen redan nu förbereda och genomföra 
elenergibesparande åtgärder i ökad takt och omfattning än som tidigare planerats. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 27 september 2022 

Yrkanden 

Simon Alm (-) yrkar  
- (1) att särskilt fokus på ljusarrangemangen i centrala Uppsala stryks, 

- (2) att kommunen tar fram allmänna och riktade elrekommendationer till 

egna verksamheter, egna medarbetare och allmänhet. 

- (3) bifall till inriktningen 
 

Erik Pelling (S) yrkar avslag på Simon Alms (-) yrkanden.  
 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till förslag till beslut med följande tillägg: 

- (1) att i oktober sänka temperaturen i kommunens fastigheter med 1 grad, 
- (2) att bifalla Simon Alms (-) första yrkande (1). 

Simon Alm (-) yrkar avslag på Stefan Hannas (-) första yrkande (1). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Stefan Hannas (-) yrkanden mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen avslår yrkandena.  

Därefter ställer ordföranden Simon Alms (-) yrkanden mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandena.  

Slutligen ställer ordföranden föreliggande förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma.  
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Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

 

Utdragsbestyrkande 

Reservation 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och med följande 
motivering: 
Den allmänna inriktningen att sänka elanvändandet och i synnerhet elanvändande 

under risktillfällen för effektbrist, förtjänar stöd. 

Det som dock inte förtjänar särskilt stöd är det pinsamma fokuset på ljusarrangemangen 

i centrala Uppsala. De värsta scenarierna äger rum i december-mars då det naturligen 
inträffar kallperioder. Då blir det obegripligt att ni kommunen ödslar tid på att särskilt 
fokusera på ljusarrangemang i november med en total förbruksningsvolym på 1200 kwh - 
det är mindre än 0,01 promille av kommunens årliga förbrukning. 

Som komplement till handlingen skulle kommunen kunna ta fram material som lyfta 

fram tydligt på kommunala anslagsplatser och be medarbetare att också sprida 
materialet. Materialet kan vara en listning av elbesparingsåtgärder som också kan 

målgruppsanpassas. Hur man sparar ström på en kontorsplats kanske inte är relevant 
för en medarbetare utan kontorsarbete, men för dessa finns andra möjligheter till bidrag. 

Saker som släcka belysning i rum man ej använder, stänga av hushållsapparater helt när 

de ej används, duscha mindre varmt och mer sällan om man har varmvatten direkt eller 
indirekt från el, laga mat på udda tider om man kan, ladda elbilen på udda tider om man 
kan med mera. 

Att sänka inomhustemperaturen är en stor elbesparingsåtgärd framförallt bland de som 
värmer direkt eller indirekt med el. Här finns dock risker för vissa byggnader som att 
inomhusmiljön kan bli dålig eller att risker uppstår även för mögel. Allmänna råd om hur 

man kan göra i detta avseende kan vara värdefullt. 

Sist, men inte minst också hänvisa vidare i de fall så kan vara lämpligt. 

Särskilt yttrande 

Kent Kumpula (SD) anmäler följande särskilda yttrande: 

Det är i det stora ett bra ärende, men i enlighet med Simon Alm anser jag att ”Allt ljus på 
Uppsala” har en så pass liten elförbrukning att det inte är något som är proportionellt 
nödvändigt att spara in på.  
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Utdragsbestyrkande 

§ 212  

Kunskapsunderlag gällande fyrspårsavtalet 
och spårvägen 

KSN-2017-3985 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att uppdatera jämförelseutredningen Uppsalas framtida kollektivtrafik enligt 

detta ärende, 
2. att lägga dokumenten till handlingarna.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade den 3 mars 2020 beslut om sträckning för Uppsala 
spårväg samt om den jämförelseutredning som ligger till grund för valet av spårväg 

framför BRT, bus rapid transit. Jämförelseutredningen lades till handlingarna. 
Kommunfullmäktige fattade vidare ett villkorat genomförandebeslut för spårväg den 
13 december 2021. Villkoret var att Trafikverket beviljar ansökan om 

stadmiljöavtalsmedel. Trafikverket beviljade medel den 18 maj 2022. I underlaget till 
kommunfullmäktiges beslut i december 2021 finns den programhandling som 

redovisar fördjupade kostnadskalkyler för utbyggnad av spårväg. Även förnyade 

trafikanalyser har gjorts, där hänsyn också har tagits till möjliga förändringar i övrigt 

busslinjenät i södra staden när spårvägen byggs. Jämförelseutredningen har därför 

uppdaterats i dessa delar, se del 2 i bilaga 1. Under våren 2022 har en 
alternativkostnadsutredning tagits fram av Stadsbyggnadsförvaltningen. Utredningen 
redovisar två scenarier där utbyggnad sker med BRT i stället för spårväg och de möjliga 

alternativa kostnader och intäkter det kan föra med sig., se bilaga 2. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20 § 256 

• Tjänsteskrivelse daterad 19 september 2022  

• Bilaga 1, Uppsalas framtida kollektivtrafik, uppdaterad NOV 2021 

• Bilaga 2, Alternativkostnader vid BRT slutversion 220920 
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Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

 

Utdragsbestyrkande 

Yrkanden 

Simon Alm (-) yrkar 
- i första hand att ärendet återremitteras för att ta hänsyn till de brister som lyfts fram 
nedan, samt 

- i andra hand att ärendet avslås. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Simon Alms (-) yrkande om återremiss mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

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

Reservation 

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

motivering: 
Om jag kunde tränga in 10 personer att bo i en etta på 32 kvadratmeter, skulle jag då 

kunna få ut mer i hyra för denna etta jämfört med om betalningsförmågan begränsas till 
en eller två betalande? Det är naturligtvis en kittlande tanke för den som totalt bortser 

från sociala och miljömässiga aspekter! 

Handlingen andas samma anda som i det inledande stycket av mitt yttrande. Det blir ju 
naturligtvis mer exploateringsintäkter ju fler man tränger ihop på en avgränsad yta. För 

att fortsätta med liknelsen måste alla förvisso ha en säng att sova i, men de kan samsas 
om dusch, toalett, kök, TV med mera. Sängarna kan ju staplas ovan varandra för att vara 
riktigt yteffektivt.  

Planerar man på det här sättet får man kostnadsöverföring till andra delar, som ju just 

kommunen i handlingens verklighet har att ansvara för ändå. Trångboddhet leder till 

större behov av fritidsgårdar när barnen inte kan vara hemma. Det leder till dåliga 
läxläsningsförutsättningar i hemmet, vilket skapar större behov av extraresurser i skolan. 
Det leder till betongghetton så kallat socialt utanförskap med precis allt det innebär, 
även ekonomiskt.  

Det är inte lönsamt på helheten att vara så pass girig att man resonerar på det sättet att 

man kan försöka intäktsmaximera genom att skjuta sig själv i foten. Bygger man socialt 
och miljömässigt dåliga områden som kommer att halta redan från start så gör man 

människorna och den kommunala ekonomin en rejäl björntjänst. Kommunen är stor, och 

kommunen kan generera exploateringsintäkter där också, eller inte om man avgränsar 

sig till en begränsad yta i södra Uppsala. Det är därför exploateringsintäkterna är 

felaktiga att räkna in som villkorade att endast kunna genereras i södra Uppsala. Man 
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Utdragsbestyrkande 

kan inte maximera överallt samtidigt eftersom det finns begränsningar i 
exploateringskapacitet på kommunen totalt sett och likaså inflyttningstryck som ju 
måste visas hänsyn till också då även den aspekten hänger samman med kommunens 

totala attraktionskraft. 

I alternativkostnadsjämförelsen räknar man med en rak avskrivning om 30 år och 

fördelar projektkostnaderna på den tiden. Därtill förväntas beräkningen per sittplats att 

det är fullt på alla turer år ut och år in under hela tiden, och när spårvagnen har en högre 
maxkapacitet lyckas förvaltningen få det att framstå som att det är ett billigare alternativ 

per sittplats. Det är felaktigt.  

Det är inte full beläggning på anläggningen förrän tidigast cirka 2045 vid de mest 

extrema exploateringsscenarierna. Det innebär därför att fordonsparken inte behöver 

köpas in till fullo vid en anläggnings invigning. Då kan man exempelvis ha 15-, 20, eller 30-
minuterstrafik tills man märker att man behöver utöka linjekapaciteten med tidens gång. 
Det är just här spårvagnsanläggningen springer iväg ekonomiskt som ett sämre 

alternativ. Spårvägsanläggningen är beroende av en unik organisation för att hantera 
ett nytt transportslag, med tillhörande merkostnader för en sådan förvaltning, och därtill 

måste den absoluta huvuddelen av kostnaden tas omgående investeringsmässigt pga 
att byggnation av spårbana. I fallet BRT är det inte i närheten av lika investeringstungt 

för att komma igång med en anläggning och förvaltningsmässigt ligger det mycket 

närmre busslinjetrafik som redan finns.  

Ovanpå allt detta ska man ha en räntekostnad. Då spårvägsalternativet tvingas bära 

ränta på en avsevärt större del av kapitalet redan från början, blir det en nackdel i 
förhållande till BRT. När beslutet togs i vintras ville mycket få ledamöter ta 

undertecknads invändningar på allvar om att just räntefinansieringen inte kommer att 
löpa på 1-2 procent under de närmaste 30 åren. När detta skrivs är statslåneräntan på 

10-årig löptid 2,13 procent och den 5-åriga löptiden kostar 2,55 procent. Räntan kan gå 
upp och den kan gå ned, vem vet, men sedan beslut om BRT togs har räntan gått tydligt 

upp till en nivå där alla marginaler mer än raderats. Inte kan väl Uppsala kommun räkna 

med att över tid kunna finansiera sig billigare än staten? 

Särskilda yttranden 

Stefan Hanna (-) anmäler följande särskilda yttrande: 
Med den utveckling av Uppsala kommun som jag förespråkar framgår det tydligt att 

busslösningar under många år framåt kommer att vara fullt tillräckliga i Uppsala. 
Jag anser dock att utredningen fortfarande brister då den inte betydligt bättre väger 
in de förändrade resemönster som möjligheter till distansarbete numera erbjuder. 
Utredningen saknar också seriösa antaganden om vad förarlösa kollektivtrafik 

kommer att innebära inom bara 15 år. 
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Utdragsbestyrkande 

Kent Kumpula (SD) anmäler följande särskilda yttrande: 
Det är en väldigt märklig jämförelse man har gjort, där man jämför kostnaden per 
resenär för både fullsatta BRT och för fullsatta spårvagnar. Om sydöstra projektet 

bromsas kommer det inte att rulla fullsatta spårvagnar, varför jämförelsen och 
kalkylen haltar rejält. Ärendet bör avslås eller återremitteras för seriösa och korrekta 
kalkyler och jämförelser. Genom att sprida ut bostäder på landsbygden istället för att 

klumpa ihop allt i sydöstra staden sjunker antalet resenärer med BRT/spårväg, vilket 

gör BRT mer lämpligt än spårväg.   
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Utdragsbestyrkande 

§ 213  

Yttrande till Svenska kraftnät om nya 
luftledningar 

KSN-2022-01306 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till Svenska kraftnät enligt ärendets bilaga 1. 

Deltar inte i beslut  

Simon Alm (-) anmäler jäv och deltar inte i överläggning och beslut.  

Sammanfattning 

Svenska kraftnät har skickat en remiss avseende förslag till huvudkorridor och 
sträckningar för nya kraftledningar i stamnätet. Syftet är att förstärka 

överföringskapaciteten för att säkra elförsörjningen bland annat i Uppsala. 

Remisstiden löper till 30 september 2022. 

I ett tidigare planeringssteg remitterade svenska kraftnät ett antal alternativa 
kraftledningskorridorer som Uppsala kommun besvarade (kommunstyrelsen 25 

augusti 2021 § 227). Nästa fas i planeringen är att Svenska kraftnät efter 
remissbehandling ser över bedömningarna och modifierar vid behov korridorer och 

sträckningar. Svenska kraftnät går sen vidare i processen och begär koncession hos 
Energimarknadsinspektionen som i sin tur remitterar förslaget innan beslut tas. 
Svenska kraftnät bedömer att kraftledningsförstärkningen kan färdigställas 

omkring 2030. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13 § 246 

• Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2022 

• Bilaga 1, förslag till remissvar till Svenska kraftnät 

• Svenska kraftnäts underlag till myndighetsdialog. Materialet är mycket 

omfattande och återfinns på Svenska kraftnäts webbplats, uppdelat på fyra 
delsträckor. Länkar till materialet finns nedan: 

o Mehedeby- Jälla 
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Utdragsbestyrkande 

o Bredåker-Jälla 
o Jälla-Plenninge 
o Plenninge-Odensala 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma. 
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Utdragsbestyrkande 

§ 214  

Yttrande över Boverkets rapport Översikts- 
och regionplan i en digital miljö 

KSN-2022-02080 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

Sammanfattning 

I den remitterade rapporten läggs förslag till ändring av Plan- och 

byggförordningen med innebörden att översikts- och regionplaner ska utformas så 

att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Ändringen 
föreslås tillämpas för planer som påbörjas från och med år 2027. Motsvarande 

regler har redan införts för detaljplaner. 
 
Ändringen förutsätter att det har utvecklats standarder för hur innehållet i planerna 

ska kunna överföras, behandlas och återges digitalt i original samt för 
långtidsbevarande. Sådana standarder kan meddelas i föreskrifter från regeringen 

eller den myndighet som regeringen bestämmer. 

 

Boverket har haft regeringens uppdrag att arbeta med lösningar som främjar en 

enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö. En del av detta rör 
översikts- och regionplaner. Boverket ska enligt uppdraget arbeta med 
utgångspunkt från att myndigheten får meddela föreskrifter på området. 

 
Förutom förslag till ändring i förordningen sammanfattar rapporten arbetsläge och 

process när det gäller nämnda standardisering. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-13 § 247 

• Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2022 

• Bilaga 1, förslag till remissvar till regeringen 

• Bilaga 2, remissunderlaget, Boverkets rapport 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

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

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

 

Utdragsbestyrkande 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 
arbetsutskottet bifaller detsamma. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

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

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

 

Utdragsbestyrkande 

§ 215  

Uppsala kommuns regler om tjänstledighet 
från heltidsarbete 

KSN-2022-01898 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att fastställa riktlinjer för tjänstledighet från heltidsarbete från 1 oktober 2022. 

Sammanfattning 

Då Uppsala kommuns riktlinjer för intern rörlighet, övertalighet samt bemanning 

upphävs från 1 oktober 2022 måste beslut fattas för att riktlinjerna för tjänstledighet 

från heltidsarbete ska fortsätta gälla efter det datumet. 

Riktlinjer för tjänstledighet från heltidsarbete fastställdes av kommunstyrelsen 13 juni 

2019 §138. Riktlinjerna har gällt sedan 1 januari 2020. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20 § 252 

• Tjänsteskrivelse daterad 23 augusti 2022 

• Bilaga 1, Uppsala kommuns riktlinjer för tjänstledighet från heltidsarbete 

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD) yrkar att rätten till deltid ska kunna ges ner till 50%, och inte 

bara till 75% deltidsarbete som i föreliggande förslag. 

Simon Alm (-) ansluter sig till Jonas Segersams (KD) yrkande.  

Erik Pelling (S) yrkar avslag på yrkandet från Jonas Segersam (KD). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Jonas Segersams (KD) yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

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

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

 

Utdragsbestyrkande 

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

Reservationer 

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

följande motivering: 

Att arbeta heltid är något som en modern och attraktiv arbetsgivare bör kunna erbjuda 

de av medarbetarna som så önskar. Rätten till heltid är något som Kristdemokraterna 
alltid stöttat. Vi är däremot kritiska till principen "Heltid som norm", och föreliggande 
förslag illustrerar svårigheterna med projektet. Att "tvinga" alla anställda att jobba heltid 
är förmynderi, och varken modernt eller attraktivt. Principen heltid som norm innebär 

med nödvändighet en rätt att söka tjänstledigt för deltidsarbete. Vi hade helst sett att de 

som så önskar kan och får vara deltidsanställda, men om man tvunget ska behöva 

ansöka om detta varje år, ja då bör man ju inte begränsa denna rätt till enbart 25% 
nedsättning, utan åtminstone 50%. Vi yrkade därför på att rätten till deltid ska kunna ges 

ner till 50%, och inte bara till 75% deltidsarbete som i föreliggande förslag. Heltid som 

norm har varit ett politisk framtvingat projekt som både drivit kostnaderna, gjort Uppsala 

kommun mindre konkurrensmässig i förhållande till fristående utförare, och försvårat 
såväl schemaläggning som de anställdas valfrihet. Enda fördelen har varit att de som så 

önskar har fått en heltidsanställning, något som dock i praktiken ofta inte varit 

genomförbart på grund av uppsplittring på olika arbetsplatser och konstiga arbetstider. 

 

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

motivering: 

Undertecknad yrkade vid föregående tillfälle reglerna sågs över på att möjligheten till 
tjänstledighet borde vara mer generös. Det är annars exkluderande för den 

rekryteringspotential som finns bland de som faktiskt vill arbeta halvtid. Vidare blir det en 

osund arbetsplats om medarbetare som egentligen vill jobba kvar på kommunen, men 
samtidigt behöver mer tid för att få ihop sitt privata livspussel, fortsatt hamnar i en 
besvärlig situation. 

Sjukskrivning och VAB riskerar att vara förhöjda om inte större flexibilitet tillåts. 

Särskilt yttrande 

Kent Kumpula (SD) anmäler följande särskilda yttrande: 
Jag ser inga rationella skäl alls till varför man inte skulle kunna bevilja 50% tjänstledighet 
enligt Jonas Segersams förslag. Om någon behöver en kombination med 50% 

tjänstledighet för att få ihop sitt livspussel borde kommunen kunna tillgodose det 

behovet. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

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

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

 

Utdragsbestyrkande 

§ 216  

Uppsala kommuns förslag på objekt/åtgärder 
till genomförandeplan för Länsplan 2023-2029 

KSN-2022-01334 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att lämna förslag till objekt/åtgärder till genomförandeplan för Länsplan 

till Region Uppsala enligt yttrande, bilaga 1, samt 
2. att även lyfta in behovet av en gång- och cykelväg mellan Lurbo bro och 

Vreta utmed länsväg 597. 

Sammanfattning 

Region Uppsala förnyar genomförandeplanen för Länsplanen en gång per år, med 

utblick 7 år framåt. Genomförandeplanen beskriver infrastruktursatsningar som 
finansieras av nationell plan, länsplan och av Region Uppsala. Den behandlar 
pågående och kommande åtgärdsvalsstudier (ÅVS), vägplaner och 

infrastrukturinvesteringar. 
 
Region Uppsala har bjudit in länets kommuner att inkomma med objekt och åtgärder 

i transportsystemet som per objekt bedöms ha en kostnad under 25 miljoner kronor 

och som har koppling till kommunens egen planering. Av länsplanens totala budget 

på cirka 1,9 miljarder kronor finns cirka 230 miljoner kronor tillgängliga för denna typ 
av åtgärder under länsplanens hela period 2022-2033. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20 § 253 

• Tjänsteskrivelse daterad 2 september 2022 

• Bilaga 1, Förslag på objekt/åtgärder till genomförandeplan för länsplan 
2023-2029 

• Bilaga 2, Brev från Region Uppsala till kommuner i Uppsala län 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

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

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

 

Utdragsbestyrkande 

Yrkanden 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar 
att utbyggnad av cykelväg på väg 600 avbryts. 

Simon Alm (-) ansluter sig till Fredrik Ahlstedts (M) med fleras yrkande. 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till Fredrik Ahlstedts yrkande, samt yrkar 
att en gång- och cykelväg utmed Gamla Stockholmsvägen, väg 255, från 
Flottsund/Uppsala byggs till Vassunda i Knivsta kommun. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Fredrik Ahlstedts (M) med fleras ändringsyrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet.  

Därefter ställer ordföranden Stefan Hannas (-) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen avslår detsamma.  

Slutligen ställer ordföranden arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Mats Gyllander (M) och Jonas Segersam 
(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och med följande 

motivering: 

Vi ser gärna en GC-väg längs stråket, men anser att den bör gå i separat fält och inte 
ta nuvarande körfält i anspråk. Vi yrkade därför att utbyggnad av cykelväg på väg 

600 avbryts. 
 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
 
Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och med 

följande motivering: 

En växande kommun behöver fler fält för framkomlighet. Därför bör Fredrik Ahlstedts 
med fleras yrkande i arbetsutskottet bifallas. 

 
Särskilda yttranden 

Jonas Petersson (C) anmäler följande särskilda yttrande: 

Centerpartiet anser, att utbyggnad av cykelväg på väg 600 avbryts, likt Moderaterna och 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

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

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

 

Utdragsbestyrkande 

Kristdemokraternas förslag. För övrigt skulle Centerpartiet bifallit det beslut som 
kommunstyrelsen biföll. 

Stefan Hanna (-) anmäler följande särskilda yttrande: 
I nuläget planerar Uppsala kommun att kraftigt öka bebyggelsen och befolkningen i 

Uppsala stads södra stadsdelar. Om de planerna förverkligas endast till hälften 

behöver områdets infrastruktur för rekreation och arbetspendling med cykel stärkas. 

Redan idag skulle en gång- och cykelväg utmed den gamla Stockholmsvägen, väg 
255, mellan Flottsund i Uppsala kommun och Vassunda i Knivsta kommun göra stor 

positiv nytta. Redan idag har Knivsta kommun byggt en gång och cykelväg mellan 
Knivsta tätort och Vassunda-krysset, längs med väg 1046.  
 
Det är för mig obegripligt att inte denna värdefulla sträcka fortsätter att inte prioriteras 

upp i berörda planer. 

 
Kent Kumpula (SD) anmäler följande särskilda yttrande: 
En cykelväg ska inte konkurrera med bilvägar och ta vägyta i anspråk som behövs för 

biltrafiken. Hade jag kunnat yrka hade jag yrkat bifall för Fredrik Ahlstedt (M) med fleras 

yrkande om att avbryta utbyggnaden av cykelväg på väg 600.   
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

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

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

 

Utdragsbestyrkande 

§ 217  

Projektstöd gällande samordning och struktur 
för den lokala överenskommelsen 

KSN-2022-01778 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att bevilja Uppsala Läns Bildningsförbund 1 208 000 kr i projektstöd enligt 
föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Uppsala Läns Bildningsförbund (ULB) ansöker om projektstöd enligt bilaga 1 gällande 
fortsatt samordning och struktur inom den lokala överenskommelsen. ULB ansöker 

om totalt 1 900 000 kronor för att driva projektet under perioden november 2022 till 

och med oktober 2024 (2 år).  

Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20 § 254 

• Tjänsteskrivelse daterad den 31 augusti 2022 

• Ansökan från Uppsala Läns Bildningsförbund, liksom verksamhetsberättelse. 

Yrkande 

Tobias Smedberg (V) yrkar att Uppsala Läns Bildningsförbund beviljas det sökta 

beloppet. 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Tobias 
Smedbergs (V) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Tobias Smedbergs (V) yrkande mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
 

Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

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

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

 

Utdragsbestyrkande 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Reservation 

Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 

Tobias Smedberg (V) anmäler följande särskilda yttrande: 
Föreningslivet har varit hårt pressat under en längre tid, först genom pandemin och nu 
med kostnadsökningarna som sker. Kommunen bör göra allt vi kan för att se till att 
föreningslivet klarar sig och överlever dessa tuffa tider. Det innebär i det här fallet att 

bevilja hela det sökta beloppet.  Att inte göra så är dessutom inte en ändamålsenlig 
besparing då det kan förväntas leda till högre kostnader för kommunen i längden, om 
LÖK saknar resurserna som behövs för att bedriva sitt arbete. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

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

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

 

Utdragsbestyrkande 

§ 218  

Rapport Psykisk hälsa barn och unga i Uppsala 
2022 - nuläge och uppföljning 

KSN-2021-01304 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna uppföljningsrapporten i ärendets bilaga 1, samt 

2. att en uppföljning av analysrapporten för barn och ungas psykiska hälsa tas 
fram vartannat år. 

Sammanfattning 

Den 16 juni 2021 §211 beslutade kommunstyrelsen om rapporten Barn och ungas 
psykiska hälsa i Uppsala 2021. Syftet var att ge ett underlag till Uppsala kommuns 

nämnder och bolagsstyrelser att prioritera och planera arbetet för att främja barn och 
ungas psykiska hälsa.  

Rapporten redogör för de utmaningar Uppsala står inför avseende barn och ungas 
psykiska hälsa, områden som kommunen särskilt bör fokusera på samt hur 

målsättningen kommer att följas upp. Rapporten omfattar följande områden: skolans 

hälsofrämjande och förebyggande arbete, skolnärvaro, ekonomisk och social 
utsatthet, barn och ungas fria tid, delaktighet och inflytande, och suicidprevention. I 

samband med kommunstyrelsens beslut om rapporten för barn och ungas psykiska 
hälsa gavs även hemställande och uppdrag till berörda nämnder.  

I det föreliggande ärendet redovisas ett nuläge för de indikatorer som enligt beslutet 

ska följas upp årligen på området, vilka åtgärder som genomförts för att främja psykisk 
hälsa för barn och unga, samt en analys.  

Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20 § 254 

• Tjänsteskrivelse daterad den 23 augusti 2022 

• Bilaga 1, Psykisk hälsa barn och unga i Uppsala 2022 – nuläge och uppföljning 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

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

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

 

Utdragsbestyrkande 

Yrkande 

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

Beslutsgång 

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

Protokoll 2022-09-28 

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

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

 

Utdragsbestyrkande 

§ 219  

Svar på motion om prevention av psykisk 
ohälsa bland barn och unga från Evelina Solem 
(KD) 

KSN-2021-00930 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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

2. att bifalla motionens tredje att-sats under förutsättning att formuleringen 

ändras enligt följande: ”Uppsala kommun ser över antalet kuratorer elever per 
elev kurator”. 

Sammanfattning 

Evelina Solem (KD) föreslår i en motion väckt 22 mars 2021  

• att Uppsala kommun årligen uppmärksammar World Mental Health Day (10 
oktober), 

• att Uppsala kommun i samband med World Mental Health Day erbjuder 

kommens samtliga elever en extern föreläsning på temat psykisk ohälsa, samt 

• att Uppsala kommun ser över antalet kuratorer per elev, så att det inte 

överskrider det rekommenderande antalet. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20 § 258 

• Tjänsteskrivelse daterad 9 juni 2022 

• Bilaga 1, Motion om prevention av psykisk ohälsa bland barn och unga från 
Evelina Solem (KD) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2 juni 2022 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

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

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

 

Utdragsbestyrkande 

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD) yrkar att motionens två första att-satser ska bifallas och att 
motionens tredje att-sats ska  bifallas i den form som kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslår. 

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

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Jonas Segersams (KD) yrkande att bifalla motionens två första att-
satser mot arbetsutskottets förslag att besvara desamma och finner att 

kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.  

Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag gällande motionens tredje att-

sats mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

Reservation 

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

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) anmäler följande särskilda yttrande: 
Mycket bra motion. Det är viktigt att ta psykisk ohälsa på stort allvar. Särskilt psykisk 

ohälsa bland våra barn då tidiga insatser för att motverka den psykiska ohälsan kan 
minska riskerna för livslånga psykiska problem.  
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

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

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

 

Utdragsbestyrkande 

§ 220  

Detaljplan för del av kvarteret Bredablick 

KSN-2021-03376 

Beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 

1. att återremittera planen till plan- och byggnadsnämnden i syfte om att 
omarbeta planen så att den överensstämmer med kommunens 

översiktsplan och övriga relevanta strategiska planeringsunderlag 
beslutade av kommunfullmäktige.  

Sammanfattning 

Plan- och byggnadsnämnden har den 28 april 2022, bilaga 1, överlämnat Detaljplan 
för del av kvarteret Bredablick, till kommunfullmäktige för antagande 
(diarienummer hos plan- och byggnadsnämnden: PLA 2012-020195). 

 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra komplettering med ett flerbostadshus inom 

kvarteret Bredablick. Detaljplanen möjliggör cirka 50 lägenheter som avses att 
uppföras som bostadsrätter. Planen syftar även till att säkerställa att byggnaden 
utformas med en hög arkitektonisk kvalitet med hänsyn till planområdets läge 
inom 

den centrala staden och inom riksintresseområdet för kulturmiljövården Uppsala 

stad. 

 
Byggnadens skala, med en totalhöjd motsvarande 10 våningar inåt kvarterets 

gårdsrum, avviker från översiktsplanen avseende kvartersstadens traditionella 
höjdskala. Detaljplanen ska därför antas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20 § 257 

• Tjänsteskrivelse daterad 17 juni 2022 

• Bilaga 1, Protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämndens 

sammanträde den 22 april 2022 

• Bilaga 2, Planbeskrivning, arbetsmaterial 

• Bilaga 3, Plankarta, arbetsmaterial 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

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

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

 

Utdragsbestyrkande 

• Bilaga 4, Samrådsredogörelse 1 

• Bilaga 5, Granskningsutlåtande 1 

• Bilaga 6, Granskningsutlåtande 2 

• Bilaga 7, Trafikutredning 

• Bilaga 8, Protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämndens 
sammanträde den 13 juni 2013 

Yrkanden 

Rickard Malmström (MP), Erik Pelling (S), Tobias Smedberg (V) Mohamad Hassan  
(L) och Simon Alm (-) yrkar 
att föreslå kommunfullmäktige att återremittera planen till plan- och 
byggnadsnämnden i syfte om att omarbeta planen så att den överensstämmer med 

kommunens översiktsplan och övriga relevanta strategiska planeringsunderlag 
beslutade av kommunfullmäktige. 

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

Rickard Malmström (MP) med fleras yrkande och yrkar att ärendet ska avgöras 

idag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Rickard Malmström (MP) med fleras yrkande om återremiss mot 
Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande om att avgöra ärendet idag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller Rickard Malmströms (MP) yrkande.  

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Mats Gyllander (M) och Jonas Segersam 

(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och med följande 

motivering: 
I föreliggande ärende har Inpress AB och HSB Kungsblick AB ett förslag på byggnation i 
kvarteret Bredablick. Detaljplan för byggnationen har två gånger antagits av Plan och 

Byggnadsnämnden i Uppsala kommun, 2013 och nu 2022. Första gången överklagades 

beslutet och prövades på allra högsta nivå, av Regeringen, vilken godkände 
detaljplanen. Anledningen att ärendet därefter togs upp till förnyad prövning i Uppsala 
kommun var att länsstyrelsen konstaterade att Uppsala kommun gjort formella fel i 
handläggningen första gången. 

 

Man kan ha åsikter om innehållet i planen, men vi anser att det är usel näringslivspolitik 

när man behandlar aktörer som vill bidra till fler bostäder i Uppsala på det här sättet. Det 
är inte konstigt att Uppsala kommun sjunker som en sten i näringslivsrankingar. Om man 
ansett att planen var undermålig så borde man inte antagit den, varken 2013, eller 2022. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

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

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

 

Utdragsbestyrkande 

Men det är först nu, när ärendet kommer upp på kommunstyrelsen som minoritetsstyret 
lyfter betänkligheter mot förslaget. Det är varken konsistent, företagarvänligt eller 
stärker bilden av Uppsala kommun som pålitlig samarbetspart. 

Vi yrkade därför på att ärendet bör avgöras av kommunfullmäktige i enlighet med plan- 
och byggnadsnämndens förslag, och inte ännu en gång återremitteras. 

Särskilda yttranden 

Tobias Smedberg (V) anmäler följande särskilda yttrande: 

Påverkan som förslaget kan väntas ha på den intilliggande skola har inte lösts på ett 

tillfredsställande sätt. Vänsterpartiet tycker att förslaget behöver omarbetas och ska 

återremitteras till ett samrådsförfarande. Vi stödjer därför Mittenstyrets yrkande som 

innebär att ärendet i ett senare skede kommer gå ut på samråd. Detta för att bättre 

fånga in skolans och elevernas synpunkter.  

 

Simon Alm (-) anmäler följande särskilda yttrande: 

Med en bygghöjd på motsvarande 10 våningar kan undertecknad inte stödja denna 

förtätningsplan. Om det finns insikt i att man vill ändra för att göra denna detaljplan 

mer rimlig stödjer undertecknad det, och om inte annat kan ärendet avslås. 

 

Jonas Petersson (C) anmäler följande särskilda yttrande: 
Centerpartiet anser att Plan- och byggnadsnämndens förslag till beslut skall följas, att 

anta detaljplan för del av kvarteret Bredablick. 

Kent Kumpula (SD) anmäler följande särskilda yttrande: 

Byggnationen av ett tiovåningshus innebär ytterligare förtätning av Uppsala stad, något 
vi är emot som parti. Vi vill inte ha en storstad med Stockholmskaraktär och ser fram 

emot en ny detaljplanering med lägre bygghöjder. Däremot är ärendet sorgligt dåligt 
hanterat, det ska inte behöva ta såhär lång tid.   
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

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

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

 

Utdragsbestyrkande 

§ 221  

Delegationsbeslut för perioden 2022-08-25 till 
2022-09-20 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 25 augusti 2022 till 

20 september 2022 till protokollet. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-09-28 

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

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

 

Utdragsbestyrkande 

§ 222 

Anmälningsärenden för perioden 2022-08-25 
till 2022-09-20 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden för perioden 25 augusti 2022 till 

20 september 2022 till protokollet. 
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