Motion om att inrätta ett upphandlingsråd
Uppsala k01runw1 upphandlar årligen verksamhet för två miljarder kronor - då behöver vi säkerställa att
vi får så bra verksamhet som möjligt för pengarna. Sverige har också fått nya upphandlingslagar från den
1 januari 2017. Mqjligheterna för kommunen att i upphandlingar ställa krav på bl.a. miljöhänsyn och
sociala hänsyn på ett väl avvägt sätt har ökat. Samtidigt är det viktigt för näringslivsklimatet i Uppsala att
kommunen har en stabil och förutsebar inköpsstrategi. När lagstiftningen ger ökat utrymme för
möjligheterna att ställa hållbarhetskrav i upphandlingsprocesserna, måste upphandlingen även
fortsättningsvis skötas på ett sätt som möjliggör för företagen att delta på likvärdiga och icke
diskriminerande villkor.
Liberalerna föreslår därför att ett upphandlingsråd inrättas. Ett råd best:'\ende av politiker, företagare och
rjänstemän som gemensamt diskuterar fram lösningar på de problem som kan uppst:-\ i samband med
kommunala upphandlingar. Ett upphandlingsråd som ger möjlighet att med kompetens från flera håll
finna adekvata sätt att förbättra kommunens upphandlingsprocess. Ett upphandlingsråd där nya
strategier och modeller för hållbara upphandlingar kan diskuteras och utvärderas.
Liberalerna anser att inrättande av ett upphandlingsråd, i kombination med andra åtgärder, ger Uppsala
kommun förutsättningar att åter klättra uppåt i näringslivsrankingarna som årligen t:1.s fram, där Uppsala
kommun under rödgrön ledning störtdykt. Tillsammans med näringslivet kan kommunen verka för att
upphandlingslagarnas övergripande syfte säkersfalls, nämligen att kommunen upphandlar varor och
rjänster i fungerande konkwTens så att den bästa kombinationen mellan pris och kvalitet erhålls.
På sanuna sätt som vi idag arbetar med jämställdl1et inom ramen för jämställdhetsrådet, med miljöfrågor
inom ramen för miljömålsrådet och med trafiksäkerhet inom ramen trafiksäl<.erhetsrådet skulle detta ge
t:illfcille att lägga fokus på och utveckla Uppsala kmrununs arbete med upphandlingar.
Mot denna bakgrund yrkar Liberalerna:
Att ett upphandlingsråd bestående av företroendevalda, företagare och rjänstemän inrättas.

Mohamad Hassan (L)
Kon1mw1,uråd

Eva Edwardsson (L)

I.

Liberalerna

Motion av Mohamad Hassan (L) om att locka USA-baserade bolag till Uppsala,
undan Trumps protektionistiska politik
Situationen i USA med Donald Trump som ny president bekymrar med rätta många världen
över. Ur ett perspektiv kan dock valresultatet trots allt innebära en möjlighet för Uppsala. Den
nya presidenten har aviserat restrektioner för de bolag som har sitt huvudsäte, men inte
produktionen i USA. De uppmanas, via en indirekt varning, att avveckla produktionen utanför
landets gränser och flytta den till USA. De signaler som idag ges från USA gör snarare att en del
bolag på allvar börjar undersöka möjligheten att flytta företagets huvudsäte utomlands i stället
för att flytta hem produktionen.
Uppsala kommun bör därför vara beredd att arbeta för att få företagen att etablera sig i vår
kommun. Uppsala har mycket bra förutsättningar för att vara ett seriöst alternativ. Men det går
inte att passivt hänvisa till de två universiteten vi har, närheten till Arlanda, hur stora vi är inom
biotech och ICT industri, att vi har bra infrastruktur med mera. Vi som kommun måste aktivt
uppvakta de bolag som funderar på en eventuell flytt.
Liberalerna vill se samma kraftsamling som nu görs för att få den Europeiska
läkemedelsmyndigheten (EMA) att flytta hit från England efter Brexit. Här tävlar Uppsala och
Stockholm mot bland andra Danmark, Holland och Irland. En svår match, men oavsett resultat
är det en bra erfarenhet för oss i kommunen att mobilisera och verka i för internationella
företags- och myndighetsetableringar. Liberalerna vill utveckla och jobba vidare med det aktiva
arbetet för att locka hit internationella myndigheter och företag, speciellt när protektionistiska
strömmar härjar på andra sidan atlanten. I en sådan situation ska vi visa Uppsala som en öppen
kommun som erbjuder företag och individer utvecklinsmöjligheter.
Mot denna bakgrund yrkar Liberalerna:
Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att bevaka och uppvakta USAbaserade bolag i syfte att locka dessa att etablera sig i Uppsala.

Mohamad Hassan (L)
Kommunalråd

Lägg ut ”snubbelstenar” till minne av Förintelsens offer i
Uppsala
Förintelsen tillhör de allra grymmaste delarna av mänsklighetens historia. Det är en
uppgift av avgörande betydelse hur vi säkrar kunskap och förståelse om detta
fasansfulla, i nya generationer, i tider när vi ser högerextrema och faktaresistenta
krafter växa, och i en snar framtid utan några som själva bevittnade, upplevde,
överlevde, då vi får klara oss utan de som själva kan berätta.
”Stolpersteine” har sitt ursprung i Tyskland, på initiativ av konstnären Gunter
Demnig, ”för att hedra minnet av judar, romer, homosexuella och aktiva i
motståndsrörelsen, som fördrevs eller förintades av nazisterna 1933–1945.” Över 50
000 stenar finns nu i bl.a. Tyskland, Österrike, Ungern och Norge.
Så kallade ”snubbelstenar” handlar inte om att få fotgängare att snava, eller göra
det svårare för rullstolsburna att ta sig fram. Det handlar om att få oss att snubbla
till i våra vardagliga tankar – att se hur det vardagliga för vissa personer, som en
gång vandrat på samma gator, förbyttes i grym tragedi. Inte genom någon
olyckshändelse, utan genom planlagd ondska.
Snubbelstenarna är ett sätt att minnas dem som försvann, mördades eller på olika
sätt utsattes för nazismens ondska, och att visa att de fanns i vardagen, runtom i
staden, mitt ibland oss. Det handlar om glimtar av människoliv, och att visa att de
som finns runt om i hela Sverige, inte begränsat till en plats. En gatsten, i samma
storlek och på samma nivå som andra, men med annan utformning i material och
framför allt genom sin inskription, läggs ned i trottoaren vid platser där de berörda
personerna levt, verkat eller passerat. En individ - en sten. Den svensk-judiska
författarinnan och journalisten Cordelia Edvardson, som var lägerfånge i
Theresienstadt och Auschwitz, har en snubbelsten på sin barndoms gata i Berlin.
Med Rasbiologiska institutet och Bollhusmötet i sin historia, behöver Uppsala
fortsätta att studera den och påminna nutiden om den. Uppsala uppmärksammar
förintelsen på olika sätt men det finns anledning att göra mer, att belysa fler
människoöden, och fler aspekter på de upsaliensiska kopplingarna. Historien måste
ständigt hållas aktuell.
Ett projekt med snubbelstenar bör genomföras i Uppsala i samverkan och samråd
med ex, Forum för levande historia och med berörda och relevanta
samarbetspartner, t ex Svenska kommittén mot antisemitism, Judiska föreningen i
Uppsala, romska föreningar, HSO, RFSL och andra kultur- och MR-aktörer.
Snubbelstenarna kostar 120€ och privatpersoner, institutioner, organisationer,
företag, m.m. kan finansiera en sten. Alla stenar tillverkas för hand av Michael
Friedrichs-Friedlaender i Berlin.
I Talmud står det: ”En människa är bortglömd först när namnet är bortglömt.”

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Liberalerna
att möjliggöra att kunna lägga ut snubbelstenar i Uppsala där det är relevant

Anna Manell

