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Nr 38. Försäljning av Gamla Uppsala 
Buss AB samt AB Uppsala Buss som 
ett led i överföring av kollektiv-
trafiken till landstinget i Uppsala län 
KSN-2012-0378 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att godkänna aktieöverlåtelseavtal mellan Uppsala 
Stadshus AB och Landstinget i Uppsala län röran-
de försäljning av samtliga aktier i Gamla Uppsala 
Buss AB och AB Uppsalabuss,  
 
att godkänna Uppsala Stadshus AB:s genomförda 
förvaltningsåtgärder för uppfyllandet av aktieöver-
låtelseavtalet, samt 
 
att godkänna att Landstinget i Uppsala län, till 
följd av överlåtelsen av samtliga aktier i Gamla 
Uppsala Buss AB och AB Uppsalabuss, äger rätt 
att ändra bolagsordningarna i Gamla Uppsala Buss 
AB och dess dotterbolag samt i AB Uppsalabuss. 
 
Uppsala den 8 februari 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander, (alla 
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda 
FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Erik 
Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Bengt 
Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, 
Andreas Bergman, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Irene Zetter- 
 
 

berg, Milischia Rezai (båda S), Rickard 
Malmström (MP) och Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige bemyndigade den 12 
december 2011 Uppsala Stadshus AB att in-
gå avtal med Landstinget i Uppsala län rö-
rande aktieöverlåtelser av samtliga aktier i 
Gamla Uppsala Buss AB och AB Uppsala 
Buss med villkor att avtalen ska godkännas 
av kommunfullmäktige. 
 
Från Uppsala Stadshus AB har inkommit en 
redogörelse för hur affären genomförts med 
angivande av de ekonomiska konsekvenser 
den har för stadshuskoncernen. Bilaga, se 
separat bilagedel. 
 
Föredragning 
Försäljningen av de två bolagen, som varit 
de bolag som operationaliserat stadstrafiken 
i Uppsala, är en av de åtgärder som 
säkerställer att den nya kollektivtrafikmyn-
digheten inom landstinget i Uppsala län får 
förutsättning att bedriva en effektiv kollek-
tivtrafik i Uppsala län. 
 
Genom förvärvet har kollektivtrafikmyndig-
heten fått motsvarande möjligheter som 
Uppsala kommun haft att ha rådighet över 
stadstrafiken. Genom att myndigheten svarar 
för all kollektivtrafik finns nu än bättre för-
utsättning för samordning och optimering av 
kollektivtrafiken i länet. Det har varit den 
utgångspunkt som Uppsala kommun haft när 
kollektivtrafikmyndigheten bildades och det 
beslutades att landstinget skulle vara huvud-
man för den. 
 
Ansvaret för viss typ av trafik eller tjänster 
som utförts av Gamla Uppsala Buss AB 
kvarstår dock på Uppsala kommun. Det gäl-
ler skolskjutsar, förskolebussar, biblioteks-
bussar samt viss färdtjänst. Genom avtal 
kommer även fortsättningsvis skolskjutsar 
att vara en integrerad del av kollektiv-
trafiken samtidigt som Uppsala kommun 
även fortsättningsvis kommer att köpa 
tjänster av Gamla Uppsala Buss AB 
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avseende viss färdtjänst samt uppställning och 
skötsel av förskolebussar samt biblioteksbussar. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I skrivelsen från Uppsala Stadshus AB finns re-
dogjort för de ekonomiska konsekvenser som upp-
kommer i Uppsala Stadshus AB när aktierna i de 
båda bolagen överlåtes till ett högre belopp än de 
är upptagna till. En realisationsvinst om 22,8 mnkr 
uppkommer. 
 
Uppsala kommun har genom sin internbank finan-
sierat verksamheten i de båda bolag som nu säljs. 
Av aktieöverlåtelseavtalet framgår att båda bola-
gen ska lösa sina kapitalskulder, inklusive upplup-
na räntor, till Uppsala kommun med betalning 
senast den 10 mars 2012. Eftersom Uppsala kom-
mun lånat pengarna på marknaden i eget namn 
kommer lånebetalningen att ge kommunen likvi-
ditet fram till dess att de lån som kommunen tagit 
för bolagens räkning förfaller till betalning. 
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Nr 39. Godkännande av bolags-
transaktioner genomförda av Upp-
salahem AB och Uppsala Kommuns 
Fastighets AB 
USAB-2011/31 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige besluta 
 
att godkänna Uppsalahem AB:s och Upp-
sala Kommuns Fastighets AB:s bolags-
transaktioner genomförda under 2011,  
 
att uppdra till samtliga dotterbolag inom 
stadshuskoncernen att omedelbart anmäla 
fastighetsförvärv som sker i bolagsform till 
Uppsala Stadshus AB, samt 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att bedö-
ma när dotterbolagens fastighetstransak-
tioner i bolagsform är av principiell be-
skaffenhet och därmed lyfta ärendet till 
kommunfullmäktige för slutligt ställnings-
tagande. 
 
Uppsala den 8 februari 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Liv Hahne, Mats Gyllander, Christopher 
Lagerqvist (alla M), Mohamad Hassan, 
Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna 
(C), Ebba Busch (KD), Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson, Bengt West-
man (alla S), Maria Gardfjell, Frida John-
son (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V). 

 
Dessutom närvarande: Andreas Bergman, 
Simone Falk (alla M), Peter Nordgren 
(FP), Karin Ericsson (C), Irene Zetterberg, 
Milischia Rezai (båda S), Rickard Malm-
ström (MP) och Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Uppsalahem AB anmälde den 7 november 
2011 till Uppsala Stadshus AB att bolaget 
förvärvat två bolag och en koncernbildning 
bestående av två bolag, bilaga 1, se separat 
bilaga. Bolagen innehåller ingen ny verk-
samhet utan består endast av fastigheter.  
 
Uppsala Kommuns Fastighets AB (UK-
FAB) inkom med motsvarande anmälan 
den 24 november 2011, där bolaget anmäl-
de förvärv av ett bolag och en köpoption 
på ett bolag, bilaga 2. Bolagen innehåller 
ingen ny verksamhet utan består endast av 
fastigheter. 
 
När kommunens helägda bolag förvärvar 
andra bolag eller bildar koncerner är det 
generellt sett en fråga som betraktas som 
vara av principiell beskaffenhet och som 
därmed ska godkännas av kommunfull-
mäktige enligt kommunallagen 3 kapitlet, 
17 paragrafen. 
 
Föredragning 
En stor majoritet av fastighetstransaktio-
nerna i Sverige, som sker mellan juridiska 
personer, genomförs i form av aktieöverlå-
telser i bolag. Tekniken är förmånlig ut-
ifrån ett beskattningsperspektiv men ger 
framförallt kommersiella fördelar där en 
fastighetsöverlåtelse kan hanteras mer flex-
ibelt än vad som gäller för förvärv av en-
skild fastighet. Ett sådant exempel är Upp-
salahem AB:s förvärv av Studentstaden 
AB som sker i två steg och som kommun-
fullmäktige behandlade i maj 2011. Ett 
sådant förfaringssätt hade gett betydligt 
högre transaktionskostnader om förvärvet 
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gjorts i form av köp av enskilda fastighe-
ter. 
 
Uppsala Stadshus AB:s tre fastighetsbolag 
agerar på en väl fungerande marknad under 
marknadsmässiga villkor. Deras möjlighe-
ter att uppfylla de av kommunfullmäktige 
beslutade ägardirektiven vilar på att de 
fortsatt kan agera affärsmässigt likt övriga 
fastighetsaktörer. De nu anmälda förvärven 
hade om de var traditionella fastighetsför-
värv inte varit av principiell beskaffenhet 
och därmed inte varit föremål för kom-
munfullmäktiges prövning. 
 
Av ovanstående skäl föreslås kommun-
fullmäktige godkänna Uppsalahem AB:s 
och UKFAB:s bolagsförvärv under 2011. 
 
För att möta den utveckling som fastig-
hetsbranschen nu befinner sig i föreslås att 
stadshuskoncernens fastighetsbolag fram-
gent löpande anmäler bolagsförvärv till 
moderbolaget som därefter prövar huruvi-
da förvärvet påverkar koncernen på ett 
sådant sätt att det utgör skäl för att kom-
munfullmäktige ska avgöra frågan. Vidare 
föreslås att moderbolaget säkerställer att 
kommunstyrelsen har möjlighet att göra en 
självständig bedömning av moderbolagets 
beslut. Därigenom säkerställs att kommun-
styrelsen kan fullgöra sin uppsiktsplikt. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser föreligger. 
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Nr 40. Uppsala kommuns arbets-
givarpolicy 
KSN-2011-0258 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, le-
darskap samt arbetsmiljö och samverkan i enlighet 
med redovisad bilaga 1, samt  
 
att upphäva Policy för medarbetarskap, ledarskap 
och arbetsmiljö, antagen av kommunfullmäktige 
26 april 2004. 
 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V) reserverar sig enligt bilaga 21. 
 
Uppsala den 8 februari 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander, (alla 
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda 
FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Erik 
Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Bengt 
Westman (alla S), Maria Gard-fjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, 
Andreas Bergman, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Irene Zet-
terberg, Milischia Rezai (båda S), Rickard Malm-
ström (MP) och Emma Wallrup (V). 
 
 

 
Sammanfattning 
Ett förslag till Arbetsgivarpolicy för med-
arbetarskap, ledarskap samt arbets-miljö och 
samverkan har upprättats. Ärendet har re-
missbehandlats och remissinstanserna till-
styrker överlag för-slaget. Kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att anta Arbets-
givarpolicy för medarbetarskap, ledarskap 
samt arbetsmiljö och samverkan och som en 
konsekvens därav, upphäva Policy för med-
arbetarskap, ledarskap och arbetsmiljö (KF 
2004). 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har kommunfullmäktiges 
uppdrag att se över kommunens styr-
dokument. Kommunstyrelsen har i fokus-
plan för 2011 angivit målet att en ny, kom-
mungemensam arbetsgivarpolicy ska antas 
och implementeras. Med an-ledning av detta 
har ett förslag till Ar-betsgivarpolicy för 
medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö 
och samverkan upprättats. Arbetsgivarpoli-
cyn återges i sin helhet i bilaga 1. Till re-
missutskicket medföljde en remiss-PM, med 
beskrivningar och förtydli-ganden av vissa 
centrala begrepp. Denna återges i sin helhet i 
bilaga 2. 
 
Remissbehandling 
Yttranden har inkommit från byggnads-
nämnden, Uppsala stadsteater AB, fastig-
hetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämn-
den, räddnings- och beredskapsnämnden, 
styrelsen för vård och bildning, Uppsala 
kommuns fastighets AB, fritids- och natur-
vårdsnämnden, styrelsen för teknik och ser-
vice, äldrenämnden, barn- och ungdoms-
nämnden, utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden, socialnämnden för barn och unga, 
Uppsala Vatten och Avfall AB, Fyrishov 
AB, kulturnämnden och stadsarkivet samt 
Uppsalahem AB. Remissvaren redovisas i 
separat bilagedel. 
 
Samtliga remissinstanser, med undantag av 
en, tillstyrker förslaget till ny arbetsgivar-
policy. Flera remissinstanser pekar särskilt 

19



2 (6) 

på att policyn tar sikte mot ett ledarskap som ger 
förutsättningar för medarbetare att vara medska-
pande och att detta i sig ger goda förutsättningar 
för att stärka kommunens arbetsgivar-varumärke. 
 
Fastighetsnämnden menar att då policyn ska gälla 
hela kommunkoncernen bör policyn inledas med 
texten ”Uppsala kommunkoncern är en arbets-
givare med…”. Nämnden menar vidare att det i 
policyns andra stycke ska föras in att organisa-
tionen ska klara de krav som kommun-
fullmäktige/kommunledning ställer på utbud, 
kvalitet och service (bilaga 3). 
 
Styrelsen för teknik och service ställer sig bakom 
det presenterade förslaget, men föreslår ett antal 
kompletteringar. Nämnden menar att policyn ska 
kompletteras med ett eget avsnitt om kompe-
tensutveckling och karriärplanering. Vidare menar 
nämnden att begrepp som myndighetsutövning och 
verkställighet ska tas in i dokumentet och tydligt 
åtskiljas, samt att begreppen demokrati, lika-
behandling, rättssäkerhet, möjligheternas arbets-
givare och medskapande ska förtydligas (bilaga 4). 
 
Socialnämnden för barn och unga menar att 
förslaget till arbetsgivarpolicy utgör en god grund, 
men att värdeorden demokrati, likabehandling och 
rättssäkerhet ska komma till uttryck i större 
utsträckning i själva policyn (bilaga 5). 
 
Kulturnämnden och stadsarkivet tillstyrker försla-
get, men föreslår också några tillägg under rub-
rikerna Medarbetarskap och Ledarskap (bilaga 6).    
 
Styrelsen för Uppsala kommuns fastighets AB 
föreslår ett tillägg, sist i texten, under huvudrub-
riken Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, le-
darskap samt arbetsmiljö och samverkan: ”De som 
arbetar i kommunen visar respekt, tolerans och för-
låtelse mot varandra. Dessutom förutsätts de som 
samarbetar att eftersträva att ha roligt samtidigt 
som de strävar efter att utföra ett utomordentligt 
gott arbete.” (bilaga 7) 
 
Några av de kommunala bolagen menar dock att de 
inte omfattas av policyn.  
Uppsala stadsteater AB har inte något att erinra 
mot sakinnehållet i den föreslagna policyn men 

utgår ifrån att Uppsala stadsteater AB inte 
omfattas av denna (bilaga 8). 
 
Uppsala Vatten och Avfall AB har inte 
något att invända mot värdegrunden i po-
licyn, men menar att de kommunala bolagen 
är egna juridiska personer, med egna kollek-
tivavtal och därmed inte tillsammans med 
Uppsala kommun kan ses som en arbets-
givare (bilaga 9). 
 
Fyrishov AB har ett antal redaktionella 
förslag, bland annat att mer fokus läggs på 
medskapande och att policyn därmed kan 
heta Policy för medskapande i Uppsala 
kommun, men också att värdeorden som 
demokrati, likabehandlings och rättssäkerhet 
som nämns i inledande PM också vävs in i 
själva policyn. Sammantaget ställer sig dock 
Fyrishov AB avvisande till policyn då man 
menar att en sådan policy förutsätter en 
annan organisation, med en juridisk person 
som arbetsgivare (bilaga 10). 
 
Uppsalahem AB uttrycker en positiv in-
ställning till en gemensam kommunal arbets-
givarpolicy, som ett övergripande värde-
ringsbaserat dokument, men pekar också på 
att de personalpolitiska villkoren hos 
Uppsalahem AB behöver spegla branschens 
förutsättningar (bilaga 11). 
 
Flera av remissinstanserna uttrycker sig po-
sitivt till förslaget om ny arbetsgivarpolicy. 
Byggnadsnämnden uttrycker att dokumentet 
stödjer strukturen för det kommande kon-
toret för samhällsutveckling (bilaga 12), 
miljö- och hälsoskyddsnämnden ser positivt 
på att policyn tar sikte mot ett ledarskap som 
ger förutsättningar för medarbetare att vara 
medskapande (bilaga 13). Denna syn delas 
av styrelsen för vård och bildning, som me-
nar att begreppet medskapande är ett nytt 
och bra begrepp, som signalerar ett ansvars-
tagande för verksamheten, vilket i sin tur är 
en förutsättning för en framgångsrik kom-
mun (bilaga 15). Äldrenämnden stödjer för-
slaget till ny policy och pekar på vikten av 
att rutiner och riktlinjer fortsatt utvecklas för 
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att kommunen fortsatt ska uppfattas och verka som 
en attraktiv arbetsgivare (bilaga 17). Utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden och barn- och ung-
domsnämnden menar att förslaget till arbetsgi-
varpolicy väl utgör den grund för en god arbets-
givarpolitik som är förutsättningen för att svara 
upp emot utmaningar såsom framtida kompe-
tensförsörjning (bilaga 18, 19).    
 
Föredragning 
Det är av stor betydelse för Uppsala kommun att 
kunna bibehålla – och förstärka – den attraktivitet 
som ligger i ett starkt, välkänt och positivt ar-
betsgivarvarumärke. En viktig utgångspunkt för ett 
starkt arbetsgivarvarumärke är att kommunen kan 
ha och tillämpa en enhetlig och sammanhållen 
arbetsgivarpolitik. Detta utgör grunden för för-
slaget till ny arbetsgivarpolicy. 
 
Den föreslagna arbetsgivarpolicyn följer den 
struktur för benämning och definitioner av styr-
dokument i Uppsala kommun, vilken fastställdes 
av kommunstyrelsen den 13 april 2011. Det inne-
bär att policyn är ett övergripande, normerande 
styrdokument, som inte går in i detalj på olika sak-
områden, utan som på ett översiktligt sätt ger en 
vägledning kring grundläggande värderingar. 
Policyn är därmed kort i sin utformning. Det mer 
konkreta stödet för handlande inom olika områden 
(t ex personalförsörjning, lönebildning mm) sker 
genom utformande av riktlinjer. 
 
En arbetsgivarpolicy tar sikte mot de värderingar 
som ändå gemensamt ska känneteckna och prägla 
hela koncernen. Det kan närmast beskrivas som en 
normerande värdegrund. När det gäller arbets-
givarpolicyn handlar det om att hela koncernen i 
sin värdegrund ska präglas av demokrati, likabe-
handling och rättssäkerhet – oavsett var i kommun-
koncernen den enskilde ledaren eller medar-
betaren befinner sig. Även i ägardirektiv, som fast-
ställs årligen i IVE, framgår att de av kommun-
fullmäktige beslutade policyerna omfattar samtliga 
bolag och nämnder. Bolagen är därmed inte undan-
tagna en övergripande och enhetlig arbetsgivar-
policy. 
 
Bestämmelser om och tillämpning av regler gäl-
lande arbetstid ska utgå från verksamhetens behov 

och kopplas till den årliga IVE-processen. 
Så har också skett i IVE 2012-2015, genom 
det antagna inriktningsmålet om att möj-
ligheter till heltid ska utvecklas. Frågan om 
arbetstider kommer att ges speciell upp-
märksamhet och behandling i kommande 
riktlinjer. 
 
I policyn anges de utgångspunkter och 
värdegrunder som är av avgörande betydelse 
för att vidareutveckla övriga arbetsgivarpo-
litiska styrdokument och kommunens roll 
som arbetsgivare. 
 
Ur ett arbetsgivarperspektiv innebär demo-
krati att den modell för ansvars- och befo-
genhetsfördelning som gäller mellan arbets-
givare, fackliga organisationer och enskilda 
medarbetare bevaras och utvecklas. Likabe-
handling innebär att alla medarbetare ges 
likvärdiga möjligheter att utvecklas och bi-
dra till verksamheten. Vidare innebär rätts-
säkerhet att varje medarbetare kan lita på att 
alltid bli behandlad enligt gällande regel-
verk, där rättslig överprövning av beslut om 
arbetsrättsliga åtgärder kan göras av myn-
dighet utanför kommunen.  
 
Enligt inriktningsmål i IVE 2012-2015 ska 
Uppsala kommun genom medarbetares 
ökade ansvar och delaktighet upplevas som 
en bra och framstående arbetsgivare. I ar-
betsgivarpolicyn betonas inriktningsmålet 
ytterligare genom uttrycket medskapande. I 
förhållande till delaktighet så innebär med-
skapande ett förändrat synsätt och förväntan 
på medarbetares ansvarstagande och aktiva 
medverkan i verksamhetsutveckling och för-
bättringsarbete. Genom i policyn uttryckta 
förväntningar på medarbetare att vara med-
skapande och att ta initiativ till verksam-
hetsutveckling och förbättringsarbete, så 
uppmuntras till att lämna synpunkter på 
verksamheten. Genom policyn har också 
ledare ett extra ansvar att medverka till detta 
genom att stimulera medarbetare till aktivt 
medskapande. 
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Flera av bolagen har i sina yttranden uttalat sig 
positiva till policyn men samtidigt utgått ifrån att 
de inte omfattas av denna. De skäl som bolagen 
framför allt anför handlar om att de är egna 
juridiska personer, med eget arbetsgivaransvar och 
tecknar egna kollektivavtal. Naturligtvis har bo-
lagen ett eget arbetsgivaransvar med allt vad det 
innebär.  
 
Överlag har remissinstanserna biträtt det förslag till 
arbetsgivarpolicy som upprättats. De flesta av syn-
punkterna som inkommit har varit av redaktionell 
karaktär, det har handlat om tillägg i policyn, några 
synpunkter har handlat om förtydliganden av vissa 
centrala begrepp, såsom demokrati, likabehand-
ling, rättssäkerhet och medskapande. Det är värde-
fulla synpunkter som kommunstyrelsen vill ta till-
vara och som kommer att inarbetas i kommande 
riktlinjer.  
 
Ett arbete pågår för närvarande med att ta fram 
kompletterande riktlinjer. Kommunstyrelsen är den 
instans som fastställer sådana riktlinjer. Här kan 
noteras att bolagen inte omfattas av sådana rikt-
linjer, utan istället kan göra valet att utforma egna 
riktlinjer, som speglar branschens förutsättningar. 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommun-
styrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att 
anta föreliggande Arbetsgivarpolicy för medarbe-
tarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan 
och som en konsekvens därav, upphäva Policy för 
medarbetarskap, ledarskap och arbetsmiljö (KF 
2004), (bilaga 20). 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Det ankommer på kommunstyrelsen att svara för 
implementeringen av arbetsgivarpolicyn. Kostna-
derna för implementering ligger inom kommun-
styrelsens budgetram. Förslaget innebär därmed 
inte några nya ekonomiska åtaganden för kom-
munen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 1 
 
Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, 
ledar-skap samt arbetsmiljö och samverkan 
 
Uppsala kommun, en politiskt styrd or-
ganisation, har med sina nämnder, styrelser 
och bolag en enhetlig arbetsgivarpolitik. I 
den gemensamma värdegrunden ingår de-
mokrati, likabehandling och rättssäkerhet. 
 
Kommunens verksamhet utförs i en miljö av 
kontinuerlig förändring. En flexibel och lä-
rande organisation med hög effektivitet är 
förutsättningar för att kommunen ska klara 
sina samhällsuppgifter och de krav som 
kommuninvånarna ställer på utbud, kvalitet 
och service. 
 
Medarbetares och ledares delaktighet och 
kompetens är nyckelfaktorer för att nå upp-
ställda mål samt god kvalitet på servicen till 
kommuninvånarna.  
 
Uppsala kommun ska upplevas som möj-
ligheternas arbetsgivare för såväl nuvarande 
som kommande medarbetare och ledare. 
Alla ska vara goda företrädare för kom-
munen. 
 
Medarbetarskap 
Medarbetarskapet i Uppsala kommun 
präglas av hög kompetens för uppdraget, an-
svarstagande och ett professionellt för-
hållningssätt. 
 
Uppsala kommun ska ha medarbetare som  

 är medskapande 
 tar initiativ till förbättring och ut-

veckling av verksamheten 
 har medborgaren/brukaren i fokus 
 

Medskapande medarbetare tar egna initiativ, 
framför synpunkter och är engagerade för att 
utveckla verksamheten som leder till ökad 
kvalitet för medborgaren och/eller brukaren. 
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Ledarskap  
Ledarskapet i Uppsala kommun ska stimulera till 
medskapande. Ledare ska uppmuntra, ge möjlig-
heter och utrymme för medarbetare att lämna 
synpunkter och även i övrigt ta egna initiativ, för 
att utveckla verksamheten som i förlängningen le-
der till ökad kvalitet för medborgaren och/eller 
brukaren.  
 
Ledare ska förmedla visioner och mål så att dessa 
blir drivkrafter för varje medarbetare. 
 
Uppsala kommun ska ha ledare som 

 är engagerade 
 är tydliga 
 är förebilder 
 visar mod 

 
I arbetsgivaransvaret ingår att se till att ledare har 
förutsättningar att klara sitt uppdrag. Det gäller 
både ledare som är nya eller har ett förändrat upp-
drag och ledare som är väl etablerade i sina roller.  
 
Arbetsmiljö och samverkan  
Arbetsmiljöarbetet i Uppsala kommun ska sträva 
efter att uppnå ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Det 
ska vara möjligt att som medarbetare och ledare i 
balans förena arbets-, privat- och samhällsliv. 
 
Alla som arbetar i kommunen ska känna moti-
vation, trygghet och arbetsglädje. 
 
Alla har ett ansvar att på olika sätt medverka i ar-
betsmiljöarbetet och bidra till en positiv arbets-
miljö. Arbetsmiljöarbetet är en naturlig och integ-
rerad del i alla verksamheter som bedrivs i kom-
munen och handlar ytterst om att skapa och vidare-
utveckla en god och effektiv verksamhet. 
 
Ledare på alla nivåer har ansvar för att årliga ar-
betsmiljömål och handlingsplaner är samverkade 
och samordnade med övriga delar av verksam-
heten. 
 
Chefer/arbetsledare ska leda, planera och följa upp 
de fysiska, psykiska och psykosociala arbetsmiljö-
frågorna på arbetsplatsen i samverkan med med-
arbetare och fackliga företrädare.  
 

Ett hälsofrämjande och systematiskt 
arbetsmiljöarbete leder till en positiv ut-
veckling av Uppsala kommuns varumärke 
som attraktiv arbetsgivare.  
 
Oavsett på vilken nivå i kommunen som 
samverkan och/eller samråd äger rum, ska 
ömsesidigt förtroende, förståelse och ömse-
sidigt ansvarstagande vara vägledande prin-
ciper. 
 
 
Bilaga 21 
 
S-, MP-, V-reservation 
 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet välkomnar en ny arbetsgivar-
policy för Uppsala kommun. Det förslag 
som vi har fått ta ställning till skulle dock 
kunna förbättras betydligt när det gäller jäm-
ställdhet, mångfald, arbetsvillkor och infly-
tande. Vi reserverar oss därför till förmån 
för nedanstående förbättringar i förslaget till 
arbetsgivarpolicy för Uppsala kommun: 
 
Hela texten 
 
Skriv kommuninvånarna istället för med-
borgare och/eller brukaren i policyn  
 
Stycke 1 
 
Uppsala kommun, en politiskt styrd organi-
sation, har med sina nämnder, styrelser och 
bolag en enhetlig arbetsgivarpolitik. I den 
gemensamma värdegrunden ingår demok-
rati, likabehandling och rättssäkerhet vilket 
förutsätter ett medvetet och strategiskt 
arbete för att uppnå arbetsplatser präglade 
av jämställdhet och mångfald. Uppsala kom-
mun ska vara en arbetsgivare där rätten till 
en heltidsanställning och möjligheten att 
förena arbete och familj värnas och där 
olika åsikter välkomnas.  
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Stycke 6 
 
Uppsala kommun ska ha medarbetare som 

 Är medskapande 
 Tar initiativ till förbättring och utveckling 

av verksamheten 
 Har kommuninvånarna i fokus 
 Har rätt att lämna anonym kritik om sin 

arbetsplats till kommunen 
 
Stycke 7 
 
Medskapande medarbetare har inflytande över sin 
arbetssituation, tar egna initiativ, framför syn-
punkter och är engagerade för att utveckla verk-
samheten vilket leder till ökad kvalitet för kom-
muninvånarna. 
 
Stycke 8 
 
Ledarskapet i Uppsala kommun ska stimulera till 
medskapande vilket förutsätter att medarbetarna 
ges resurser, ansvar och befogenheter. 
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Nr 41. Namn på nytt bostadsområde i 
Vaksala-Lunda 1:12 m.fl. 
KSN-2011-0422 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att bostadsområdet ges namnet Lindbacken.  
 
Uppsala den 8 februari 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V). 
 
Dessutom närvarande: Andreas Bergman, Simone 
Falk (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin Erics-
son (C), Irene Zetterberg, Milischia Rezai (båda S), 
Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Namngivningsnämnden har i skrivelse den 18 maj 
2011 avgivit namnförslag till nytt bostadsområde 
nordost om Uppsala. Nämnden föreslår namnet 
Lindbacken. Namnförslaget har behandlats efter 
namngivningsnämndens arbetsordning. Då namn-
givning av stadsdelar, tätorter och byar  
 
ligger utanför nämndens uppdrag (Dnr St 1980: 
531) ska kommunfullmäktige besluta i ärendet. 
Namngivning av gator och parker i området kom- 
 

 
mer senare att behandlas av namngivnings-
nämnden. Bilaga 1, se separat bilaga. 
 
I kompletterande skrivning 10 november 
2011 redogör nämnden för utställningsför-
farandet. Bilaga 2, se separat bilaga. 
 
Föredragning 
Ett nytt bostadsområde ska byggas ca 5 km 
nordost om Uppsala i planområdet mellan 
Jälla och Hovgården. Området ligger på öst-
ra sidan om väg 288 och tillhör trakten Vak-
sala-Lunda. Detaljplan för området vann la-
ga kraft 22 oktober 2010 (Dnr 2001/20070-
1). Planen möjliggör olika boendeformer i ca 
700 bostäder. 
 
Namngivningsnämnden har tidigare be-
slutat använda kategorin namn på tidigare 
och befintlig torpbebyggelse för gator i om-
rådet. Namnfrågan för hela området/stads-
delen utgår från denna logik. Lindbacken är 
idag ett naturnamn i nordligaste delen av 
området och var tidigare namnet på ett sol-
dattorp vid samma plats. Lindbacken anses 
av namngivningsnämnden vara det lämp-
ligaste förslaget utifrån de principer namn-
givningsprocessen följer. Synpunkter från 
berörda och sakkunniga i frågan (markäga-
re, hembygdsförening, namnarkivet med fle-
ra) förordar namnet Lindbacken. Namnför-
slaget har remitterats till Uppsala Uni-
versitet, Posten och taxibolagen i Uppsala 
samt varit utställt tre veckor. Inga erinringar 
mot förslaget inkom.  
 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till 
namnet och att området namnges. Det ökar 
tydligheten och tillgängligheten till det nya 
området, exempelvis genom vägvisning med 
skylt. Namnet följer en genomtänkt princip 
och bildar en helhet för övrig namngivning 
av delar inom stadsdelen.  
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Nr 42. Motion av Marlene Burwick (S) 
om att tillsätta en jämställdhetskom-
mission 
KSN-2011-0207 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta  
 
att avslå motionen. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Johan 
Lundqvist (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V) reserverar sig till förmån för bifall till mo-
tionen.  
 
Uppsala den 23 november 2011 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
 
Gunnar Hedberg/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Christopher Lagerqvist (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene Bur-
wick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klas-
son (alla S), Maria Gardfjell, Johan Lundqvist 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Fredrik Ahlstedt (M), Peter 
Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Irene Zetter-
berg (S), Frida Johnsson (MP) och Emma Wallrup 
(V). 
 
Ärendet 
I en motion, väckt vid sammanträde 28 mars 2011, 
föreslår Marlene Burwick (S) att kommunfull-
mäktige ska tillsätta en lokal jämställdhets-
kommission i Uppsala, som samlar de politiska 
partierna och fackförbunden, för att ta ett gemen-
samt ansvar för att åstadkomma jämställda löner 
och arbetsvillkor i kommunen. Motionen återges i 
bilaga 1. 
 
 

 
Remissbehandling 
Yttranden har inkommit från Produk-
tionsstyrelsen för vård och bildning samt 
Produktionsstyrelsen för teknik och service. 
 
Produktionsstyrelsen för vård och bildning 
redovisar hur arbetet med jämställdhet och 
arbetsvillkor utgår från lagstiftningens krav 
och den plan som styrelsen antagit. Styrelsen 
redovisar även att inom vissa verksamhets-
områden är andelen deltidsanställda kvinnor 
hög, men pekar samtidigt på att när deltids-
anställda medarbetare meddelar önskemål 
om utökad tjänstgöringsgrad, prövas alltid 
möjligheterna till detta. Vidare noterar sty-
relsen att senast vidtagna lönekartläggning 
inte kunnat påvisa några anmärkningsvärda 
löneskillnader mellan kvinnor och män. 
Sammantaget är styrelsen positiv till motio-
nen inriktning att öka jämställdheten inom 
arbetslivet, men tar inte ställning till om in-
rättande av en jämställdhetskommission är 
rätt väg att nå målet, bilaga 2, se separat 
bilaga. 
 
Produktionsstyrelsen för teknik och service 
menar att jämställdhet främjas av konkreta 
mål i arbetslivet. Styrelsen exemplifierar 
med ett framgångsrikt jämställdhetsarbete 
som bedrivits inom förvaltningen och som 
handlat om att öka andelen kvinnor inom 
park- och trädgårdsarbeten i kommunen. 
Styrelsen pekar vidare på att kommunen ti-
digare haft jämställdhetskommittéer, men att 
detta inte gett önskat resultat och avstyrker 
därför motionen om att tillsätta en jämställd-
hetskommission. Mot nämndens yttrande har 
reservation anförts av (S)- och (MP)-leda-
möterna, bilaga 3, se separat bilaga. 
 
Föredragning 
Lagstiftningen ställer krav på alla arbets-
givare med mer än 10 anställda att ta fram 
en skriftlig plan för jämställdhetsarbetet, där 
utvärderingsbara mål ska upprättas och 
analys av löner ur ett jämställdhets-
perspektiv ingår. I Uppsala kommun innebär 
det att varje nämnd och styrelse ska upprätta 
sådana planer. Styrelsen för vård och bild-
ning hänvisar också i sitt yttrande till den 
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plan för styrelsen antagit för åren 2011-2014.  
 
Motionen tar upp förslaget att inrätta en jäm-
ställdhetskommission, vars uppdrag i första hand 
skulle handla om jämställdhet knutet till arbetsgi-
varpolitiken, det vill säga jämställda löner och ar-
betsvillkor i kommunen. 
 
När det gäller deltidsanställningar i kommunen kan 
det noteras att andelen deltidsanställningar i kom-
munen minskat med 2,8 procent, från 31,1 procent 
år 2009 till 28,3 procent år 2010. Det är natur-
ligtvis en förändring i rätt riktning, även om det 
kan konstateras att deltidsanställningar fortfarande 
är vanligare bland kvinnor. Det finns anledning att 
följa och uppmärksamma denna fråga och kom-
munfullmäktige har därför i IVE (Inriktning, 
Verksamhet, Ekonomi) valt att från 2012 ha ett 
inriktningsmål, att ”möjligheter till heltid ska ut-
vecklas”. 
 
När det gäller lönebildningen genomför kom-
munen gemensamma lönekartläggningar. Genom 
ett relativt nyinskaffat verktyg, MIA, ges goda 
möjligheter att konsekvent och metodiskt tydlig-
göra lönebilden för olika yrkesgrupper vilket 
underlättar i analysarbetet. För att säkerställa att 
lönen sätts utan ovidkommande hänsyn kommer 
det analysmaterial som tagits fram med anledning 
av kartläggning att utvecklas och formuleras som 
ett metodstöd för lönesättande chefer.   
 
I likhet med remissinstanserna understryker kom-
munstyrelsen vikten av att nå jämställdhet i den 
kommunala organisationen genom jämställda löner 
och arbetsvillkor. Det är en del av arbetet med jäm-
ställdhetsintegrering som kommunen arbetar med 
och som har ett än bredare fokus. Det kan också 
noteras att remissinstanserna inte stödjer inrättan-
det av en jämställdhetskommission. 
 
Motionen föreslås därmed avslås.   
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ej aktuellt i föreliggande ärende. 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 1 
Det är nu dags att ta strävandena efter 
jämställdhet ytterligare ett steg framåt. Trots 
att diskussionen om arbetsvillkor och struk-
turella löneskillnader mellan könen har på-
gått länge återstår mycket att göra. Man kan 
exempelvis se att andelen deltidsanställda 
kvinnor inom Uppsala kommun är nästan 
dubbelt så hög som andelen män vilket re-
sulterar i lägre lön, lägre pension och lägre 
ersättningsnivåer. Att inte kvinnor deltar på 
lika villkor som män på alla nivåer inom alla 
samhällsområden är ett samhällsekonomiskt 
resursslöseri. Av det skälet och eftersom 
ojämställdhet strider mot grundläggande de-
mokratiska principer har samhället en skyl-
dighet att målinriktat angripa och förändra 
de strukturer som skapar olika och orättvisa 
villkor mellan kvinnor och män. Att de eko-
nomiska villkoren är lika för kvinnor och 
män är en förutsättning för att vi ska kunna 
nå ett jämställt samhälle. Kvinnors lägre lön 
är i regel inte ett utslag av diskriminering på 
individnivå utan ett resultat av de köns-
normer och maktförhållanden som genom-
syrar hela samhället. Yrkesgrupper där kvin-
nor är i majoritet har större andel deltids-
tjänster, fler timanställningar, otryggare an-
ställningar, högre arbetsrelaterad ohälsa och 
sämre lön. Problemet löses inte av att hävda 
att kvinnor ska ”tuffa till sig” i löneför-
handlingar eller att alla ska starta eget före-
tag. Problemet är strukturellt och kräver för-
ändrade strukturer. Vi föreslår en lokal jäm-
ställdhetskommission. 
Den ska samla de politiska partierna och 
fackförbund för att ta ett gemensamt ansvar 
för att åstadkomma jämställda löner och ar-
betsvillkor i kommunen. 
Med anledning av ovanstående föreslås 
kommunfullmäktige besluta: 
Att tillsätta en lokal jämställdhetskommis-
sion i Uppsala kommun som ska samla de 
politiska partierna och fackförbunden för att 
ta ett gemensamt ansvar för att åstadkomma 
jämställda löner och arbetsvillkor i kom-
munen 
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Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om 
att inrätta ett interkulturellt råd i 
Uppsala kommun 
KSN 2011-0528 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till 
förmån för bifall till motionen. 
 
Uppsala den 8 februari 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist, 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V). 
 
Dessutom närvarande: Andreas Bergman, Simone 
Falk (alla M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson 
(C), Irene Zetterberg, Milischia Rezai (båda S), 
Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
I en motion av Edip Akay (V), väckt den 26 sep-
tember 2011, föreslås att ett interkulturellt råd in-
rättas. I motionen anförs att genom att inrätta ett 
interkulturellt råd som ett forum för kunskap och 
förståelse mellan människors olika kulturella bak-
grund kan man bland annat öka och fördjupa  
 

 
dialogen mellan uppsalabor med olika kultu-
rer och religioner. I rådet föreslås att det ska 
ingå representanter för kulturella, etniska och 
religiösa grupperingar samt att representanter 
för de politiska partierna och ideell sektor, 
som studieförbund ska ingå (bilaga 1). 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till kulturnämnden, 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
samt äldrenämnden. 
 
Kulturnämnden förordar att motionen avslås 
med motiveringen att frågor som rör kunskap 
och förståelse mellan människors olika kul-
turella bakgrund kan och bör behandlas inom 
ramen för redan etablerade samverkansformer 
samt inom den verksamhet som Uppsala kom-
mun finansierar eller stödjer på olika vis. (V), 
(S) och (MP) avger reservation. Bilaga 2, se 
separat bilagedel. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
föreslår avslag till motionen. I Uppsala kom-
mun finns ett pågående arbete med att ut-
veckla samverkan med det civila samhället. 
Det finns olika råd och utöver dessa samver-
kar kommunen med andra aktörer som ideella 
organisationer och religiösa sammanslutning-
ar. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
anser att de forum som redan finns i Uppsala 
kommun kan ges en utvidgad roll i arbetet 
med att utöka och fördjupa dialogen för bättre 
integration, ökad respekt och tolerans. (V) av-
ger reservation. Bilaga 3, se separat bilagedel. 
 
Äldrenämnden har ett särskilt uppdrag att vara 
ansvarig för samverkan enligt gällande öve-
renskommelse mellan Uppsala kommun och 
den ideella sektorn. Nämnden anser att utfallet 
av pågående process med den lokala överens-
kommelsen bör avvaktas innan ytterligare steg 
tas. Bilaga 4, se separat bilagedel. 
 
Föredragning 
Motionen avser ett förslag om att inrätta ett 
interkulturellt råd som syftar till att vara ett 
forum för kunskap och förståelse mellan 
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människor med olika kulturella bakgrund. Det 
skulle vara ett råd för kulturella, etniska och reli-
giösa grupperingar i Uppsala kommun. 
 
Uppsala kommun har redan idag ett stort antal råd, 
exempelvis folkhälsorådet, trafiksäkerhetsrådet och 
handikapprådet. Utöver dessa råd har kommunen 
samverkan med ytterligare en stor mängd aktörer i 
form av olika samarbetsorgan. Råden ska fungera 
som inspiration och information för nämnder och 
styrelsers arbete och även för samråd med olika 
intresseorganisationer.  
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 
11 januari 2012 att översynen av samtliga råd ska 
redovisas senast 31 maj 2012. 
 
Förutom råden driver Uppsala kommun redan olika 
frågor i syfte att ha ett brett perspektiv på mång-
faldsfrågor bl a i form av utveckling av olika stads-
delar. Utöver detta pågår insatser för en lokal öve-
renskommelse mellan Uppsala kommun och ideell 
sektor. Detta arbete bedrivs med ett brett pers-
pektiv som inbegriper frågor om kulturella olik-
heter. 
 
Fler råd gynnar sannolikt inte hållbar utveckling 
utifrån ett medborgarperspektiv, utan kan snarare 
bidra till att sektorisera frågor och på detta sätt ska-
pa stuprör utifrån olika intressen. Frågor som rör 
kunskap och förståelse mellan människors olika 
kulturella bakgrund kan och bör istället behandlas 
inom ramen för redan etablerade samverkans-
former. Med hänvisning till föredragningen och det 
givna uppdraget om översyn av befintliga råd och 
deras inriktning föreslås avslag på motionen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
 
Bilaga 1 
 

Ett fritt och offentligt stött kulturliv är en förutsätt-
ning för yttrandefrihet och ett demokratiskt hållbart 
samhälle. Kulturen har ett egenvärde. Forskning 
visar också att den förbättrar resultaten i skolan, 
arbetslivet och vården och den är ett nödvändigt 
kitt i vårt multikulturella Uppsala. Det innebär att 

vi i förlängningen får tillbaka det vi satsar på 
kulturen även i ekonomisk utveckling. 

I Uppsala kommun behövs därför ett inter-
kulturellt råd enligt Örebromodellen som ska-
pade 2006/2007, som ett forum för kunskap 
och förståelse mellan människors olika kultu-
rella bakgrund. Rådets arbetsuppgifter kan 
exempelvis vara att: 
 

 Öka och fördjupa dialogen mellan 
uppsalabor med olika kulturer och re-
ligioner.  

 Öka kunskapen om olika folkgruppers 
kulturer, traditioner och högtider, 
samt att berika samhällen med tole-
rans och respekt.  

 Öka kunskapen om försoning och in-
tegration i samhället och stärka det ci-
vila samhällets möjligheter genom 
respekt och tolerans.  

 Ta upp diskussioner som berör ung-
domars situation, arbetslöshet, skolan 
och äldreomsorgen. 

 Diskutera högtider samt gemensamma 
kulturella aktiviteter och traditioner.  

 Hjälpa medborgarna vid krissituatio-
ner m.m. 

 Spela en viktig roll för integrations ar-
bete och trygghet för kommunens 
medborgare. 

 
I Uppsala vet vi också att Svenska Kyrkan har 
en viktig roll när det gäller utvecklingen i 
samhället och vi har även muslimer som in-
vandrat till vår kommun, dessa lever tillsam-
mans i en samhällsgemenskap som skapar 
harmoni.   
  
Jag anser att fullmäktige ska ställa sig bakom 
initiativet att bilda ett interkulturellt råd. Ett 
forum där olika representanter för kulturella, 
etniska och religiösa grupperingar i Uppsala 
kommun möts. I rådet bör också ingå repre-
sentanter för de politiska partierna som finns i 
fullmäktige. Studieförbunden ska inbjudas att 
delta i ett folkbildande arbete utifrån de ut-
maningar som finns i kommunen. 
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att 
fullmäktige beslutar 
 
att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun 
i enlighet med motionens intentioner. 
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