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§ 251

Motion av Mia Nordström (C) om budget och årsredovisning över
satsningar i kransorter och på landsbygden
KSN-2017-1953
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunftillmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer
Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen och avger skriftlig
reservation enligt bilaga A § 251.
Fredrik Ahlstedt (M), Christopher Lagerqvist (M), Mats Gyllander (M) och Jonas Segersam (KB)
reserverar sig mot beslutet till föltaån för bifall till eget yrkande.
Särskilt yttrande
Zahrah Lifvendahl (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 251.
Yrkanden
Stefan Hanna (-), Fredrik Ahlstedt (M), Christopher Lagerqvist (M), Mats Gyllander (M) och Jonas
Segersam (KD) yrkar bifall till motionen.
Sammanfattning
Mia Nordström (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april
2017 att kommunala nämnder och bolagsstyrelser i sin årliga budget och årsredovisning tydligt ska
redovisa planerade och genomförda investeringar utanför centralorten, i kransorter och på
landsbygden, samt andel av den totala budgeten.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stefan Hannas (-) med fleras bifallsyrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 19 november 2018.
Arbetsutskottets beslut den 4 december 2018.

Justerandes sign

fklik

Utdragsbestyrkande

Bilaga A § 251
Reservation
Det är anmärkningsvärt att motionen inte har fått en snabbare beredning. Motionen lämnades in
redan den 12/4 2017. Motionens intention är att förtydliga hur mycket av kommunens satsningar
som rimligt lokalt kommer alla de över 50.000 invånare som bor utanför Uppsala stad till godo.
Eftersom kommunens exploateringsprojekt måste projektledas mycket bättre än hittills är det inga
problem att som en del av projektredovisningen ange om det är ett projekt utanför Uppsala
centralort eller ej.

Stefan Hanna
Partipolitiskt oberoende

Bilaga B § 251
Ärende 28

Motion av Mia Nordström (C) om budget och årsredovisning över satsningar i kransorter och
på landsbygden
Särskilt yttrande
Centerpartiet
Då Centerpartiet saknade tjänstgörande representanter på kommunstyrelsens sammanträde
saknade vi möjlighet att yrka och rösta i samband med att beslutet togs. Centerpartiet står
bakom motionen och ämnar rösta för den i kommunfullmäktige.

Zahrah Lifvendahl (C)
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KSN-2017-1953

Kommunfullmäktige

Motion av Mia Nordström (C) om budget och årsredovisning över
satsningar i kransorter och på landsbygden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Ärendet
Mia Nordström (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 april 2017 att kommunala nämnder och bolagsstyrelser i sin årliga budget och
årsredovisning tydligt ska redovisa planerade och genomförda investeringar utanför
centralorten, i kransorter och på landsbygden, samt andel av den totala budgeten.
Motionen återges i ärendets bilaga.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen.
Föredragning
Kommunfullmäktige beslutade i november 2015 om ett inriktningsmål i Mål och budget om
att Uppsala kommun ska vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. För att nå dit antog
kommunfullmäktige 2017 ett ambitiöst landsbygdsprogram som sträcker sig fram till 2023.
Landsbygdsprogrammet är ett övergripande styrdokument för hela kommunorganisationen
och tar ett samlat grepp kring frågor som rör landsbygden i Uppsala kommun. Det innehåller
prioriteringar och sätter tillsammans med Mål och budget, kommunens översiktsplan och
andra policyer ramarna för kommunens arbete med landsbygdsfrågor.
Landsbygdsprogrammet är således ett centralt verktyg i kommunens ambition att stärka och
utveckla landsbygderna i Uppsala kommun.
Kommunstyrelsen fastställer varje år en handlingsplan för landsbygdsprogrammet för att följa
upp och samlat planera för de insatser som ska ske på landsbygderna. Handlingsplanen är
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också ett verktyg i mål- och budgetprocessen. Detta är ett sätt att säkerställa att den politiska
inriktningen i landsbygdsprogrammet får genomslag.
Genomförandet av landsbygdsprogrammet har påbörjats och omfattar bland annat:
 etableringen av tio servicepunkter på landsbygderna,
 ekonomiskt stöd till lokala utvecklingsinsatser,
 bostadsbyggande,
 medborgarbudget,
 framtagandet av en mobilitets- och trafikstrategi.
Kommunstyrelsen delar uppfattningen att kommunen kan bli bättre på att redogöra för
satsningar och redovisa vilka investeringar som kommunen gör utanför centralorten. Genom
att koppla investeringar och åtgärder till landsbygdsprogrammet skapas den transparens som
motionären efterfrågar.
Att redovisa investeringar kopplat till ett särskilt program är relativt okomplicerat. Desto
svårare är att – utan omfattande administrativt arbete – i en allmän budget och
årsredovisningar särredovisa kostnader som är av allmän karaktär eller del av en större
komplex helhet. Detta gäller inte minst inom infrastrukturområdet.
Kommunstyrelsen bedömer att den administrativa bördan skulle bli omfattande om alla
kommunala nämnder och bolag skulle behöva särredovisa vilka investeringar som de planerar
eller har genomfört utanför centralorten. Kostnaden det skulle innebära måste ställas mot det
förväntade mervärdet. Kommunstyrelsens bedömning är att kostnaderna i detta fall skulle
vara större än nyttan. Mot den bakgrunden anser kommunstyrelsen att den redovisning som i
dag sker genom landsbygdsprogrammet, Mål och budget och andra relevanta policyer är
ändamålsenlig och bidrar till att uppnå intentionerna i motionen.
Med föredragningen ovan är motionen besvarad.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.
Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ola Hägglund
Tf. chef kommunledningskontoret
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Uppsala, den 12 april 2017

Motion budget och årsredovisning över
satsningar i kransorter och på landsbygden
I Gatu- och samhällsmiljönämndens budget för 2017 finns inga åtgärder för satsningar
utanför centralorten. På frågan från undertecknad blev svaret från Stadsbyggnadsförvaltningen att man planerar för pendelparkeringar men ingen specifik budgetpost gick
att peka på.
Det är helt oacceptabelt att den nämnd som ansvarar för vägar, broar, parker, renhållning,
parkering och cykelåtgärder inte har en enda öronmärkt krona till investeringar utanför
centrala Uppsala.
För att bli landets bästa landsbygdskommun behöver kommunen investera i kransorter och
på landsbygden. För uppföljning och årsrapportering behöver kommunen kunna redovisa
hur mycket och vilka åtgärder som skattebetalarna investerat i utanför centralorten.

Centerpartiet föreslår därför Kommunfullmäktige besluta
att

kommunala nämnder och bolagstyrelser i sin årliga budget och årsredovisning tydligt
redovisar planerade och genomförda investeringar utanför centralortren, i kransorter
och på landsbygdden, samt andel av den totala budgeten

Mia Nordström
Ledamot kommunfullmäktige (C)
2:e vice ordförande Gatu- och samhällsmiljönämnden
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