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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 23 
november 2022 

Plats och tid  

Stadshuset, KS-salen, klockan  13:00-13:05 
 

Paragrafer 

10 

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, sekreterare 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

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 

Tobias Smedberg (V), 1:e vice ordförande 

Therez Almerfors (M), 2:e vice ordförande 
Sofia Andersson (M) 
Eva Christiernin (S) 

Ehsan Nasari (C) 
Linda Eskilsson (MP) 

Jonas Segersam (KD) 
Mattias Kristenson (S) 

Kent Kumpula (SD) 
Hanna Victoria Mörck (V) 

Jennie Claesson (L) 

Asal Gohari (S) 
Marta Obminska (M) 
Erik Dagnesjö (S) 

Jonas Petersson (C) 

Ylva Stadell (S) 

Fredrik Hultman (M) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Ulrik Wärnsberg (S) 

Karolin Lundström (V) 
Stefan Hanna (UP) 

David Ling (MP) 
Anna Johansson Dahl (V) 

Mats Gyllander (M) 

Nora Karlsson (C) 
Cecilia Hamenius (KD) 

Eva Moberg (KD) 
Alexander von Uckermann (SD) 

 
Alla deltar på plats om inte annat anges.  
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

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

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Övriga närvarande 

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

stadsdirektör, Åsa Nilsson Bjervner, kanslichef, Christian Dahlmann, enhetschef, 

Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör, Marta Tiberg, kommunikationsdirektör, 

Isabelle Waldenvik, presschef, Lena Grapp, stadsjurist, Sara-Carin Öhman, 
kommunsekreterare, politiska sekreterare.  
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

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

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 10  

Yttrande över remiss av Utökat 
informationsutbyte (Ds 2022:13) 

KSN-2022-02360 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till finansdepartementet i enlighet med ärendets bilaga 1, 
2. att beslutet justeras omedelbart.  

Sammanfattning 

Finansdepartementet har remitterat promemorian Utökat informationsutbyte  
(Ds 2022:13) till Uppsala kommun för yttrande senast den 24 november 2022.  

Utredningen föreslår åtgärder för att möjliggöra ökat utbyte av idag sekretessbelagd 

information mellan myndigheter i syfte att motverka felaktiga utbetalningar från 
välfärdssystemen, bidragsbrott och arbetslivskriminalitet. 

Promemorian kan läsas i sin helhet via följande länk till regeringens hemsida. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2022 

• Bilaga 1, yttrande från Uppsala kommun 

• Bilaga 2, promemoria Utökat informationsutbyte (Ds 2022:13) via länk till 
regeringens hemsida 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma.  

Särskilt yttrande 

Ehsan Nasari (C) anmäler följande särskilda yttrande: 

Centerpartiet har förståelse för de intressen som ligger bakom utredningens förslag och 

anser att det är av stor betydelse att motverka felaktiga beslut och att kunna bekämpa 

kriminalitet som riktar sig mot välfärdssystemen och arbetslivet. Samtidigt är det av stor 

https://www.regeringen.se/49f2c9/contentassets/b6b5b577621543549719d260a453ba9a/utokat-informationsutbyte-ds-202213.pdf
https://www.regeringen.se/49f2c9/contentassets/b6b5b577621543549719d260a453ba9a/utokat-informationsutbyte-ds-202213.pdf
https://www.regeringen.se/49f2c9/contentassets/b6b5b577621543549719d260a453ba9a/utokat-informationsutbyte-ds-202213.pdf
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2022-11-23 

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

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

vikt att reglerna ges en utformning och ett innehåll som inte skapar oförutsebarhet eller 
går för långt vad gäller intrång i den personliga integriteten.  

 
 

 

 


