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Uppsala kommunfullmäktige kallas härmed att 
sammanträda i Uppsala Konsert & Kongress, Sal 
B, Vaksala torg 1, måndagen den 10 december 
2012 kl 16.30 – frågor och interpellationer 
besvaras efter eventuella anmälningsärenden 
och senast kl 17.30 börjar behandlingen av 
beslutsärenden – för behandling av ärenden enligt 
nedan. 
 
313. Val av justerare och bestämmande av tid för 

justering av protokollet 
 
314. Eventuella anmälningsärenden 
 
Beslutsärenden 
 
315. Valärenden 
 
316. Ombildande av fastighetsbolag och försälj-

ning av fastigheter 
 
317. Budget 2013 för gemensamma nämnder, 

justering av kommunbidrag 2013 avseende 
kommunstyrelsens uppdrag med krisbe-
redskap samt tekniska justeringar inom ra-
men för IVE 2013-2016 

 
318. Ändring av avgifter för trygghetslarm, mat-

lådor och matavgift vid särskilt boende 
 
319. Bildande av gemensam pensionsstiftelse för 

kommunerna och landstinget i Uppsala län 
 
320. Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk 

förening 
 
321. Utökning av verksamhetsområdet för den 

allmänna vatten- och avloppsanläggningen i 
Uppsala kommun till att omfatta Starbo 

 
322. Finansrapport avseende perioden 1 januari-

30 september 2012 
 
323. Förslag till arvode för kommunstyrelsens ut-

skott för mark- och exploateringsfrågor 
(MEX-utskottet) 

 
 
324. Motion av Maria Gardfjell och Eva Adler 

(båda MP) om bostadskö till trygghetsboen-
den (bordlagd KF 2012-11-26) 

 
325. Motion av Johan Lundqvist (MP) om cykel-

förmåner för kommunens medarbetare (bord-
lagd KF 2012-11-26) 

 
326. Motion av Pavel Gamov (SD) om traditio-

nella skolavslutningar (bordlagd KF 2012-
11-26 

 
327. Motion av Pavel Gamov (SD) om att avskaf-

fa stödet till utländska författare bordlagd KF 
2012-11-26) 

 
328. Motion av Elnaz Alizadeh (S) om att befolk-

ningsgruppen analfabeter ökar i Uppsala 
 (bordlagd KF 2012-11-26) 
 
329. Motion av Robert Damberg och Maria Gard-

fjell (båda MP) om att skapa ett grönt stråk 
mellan Funbo och Fjällnora (bordlagd KF 
2012-11-26) 

 
330. Motion av Maria Gardfjell (MP) om att barn 

i förskolan måste få vistas i en ”giftfri” miljö 
 (bordlagd KF 2012-11-26) 
 
331. Motion av Ilona Szatmari Waldau, Kjell 

Haglund (båda V) och Rickard Malmström 
(MP) om möjlighet för ideella föreningar att 
lämna grovavfall 

 
332. Motion av Malena Ranch (MP) om under-

tecknande av den europeiska jämställd-
hetsdeklarationen 

 
Frågor 
 
333. Fråga av Jeannette Escanilla (V) om biblio-

tekets uppsökande verksamhet inom äldre-
omsorgen (bordlagd KF 2012-11-26) besva-
ras muntligt 

 
334. Fråga avJeannette Escanilla (V) om barns 

säkerhet på fritids i Uppsala kommun (bord-
lagd KF 2012-11-26) besvaras muntligt 

 
335. Fråga av Maria Gardfjell (MP) om åtgärder 

för att hjälpa barn som utnyttjas (bordlagd 
KF 2012-11-26) 
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336. Fråga av Stefan Lundkvist (SD) om hur mål-

sättningar i Uppsala kommuns översikts-
plan 2010 tillvaratas (bordlagd KF 2012-11-
26) svar separat 

 
Interpellationer 
 
337. Interpellation av Daniel Fredriksson (V) om 

Uppsalahems renoveringar och hyreshöj-
ningar (bordlagd KF 2012-11-26) 

 
338. Interpellation av Malena Ranch (MP) om 

behandling av män som utövar våld i nära 
relationer (bordlagd KF 2012-11-26) 

 
339. Interpellation av Johan Lundqvist (MP) om 

tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel 
utanför apotek (bordlagd KF 2012-11-26) 

 
340. Interpellation av Erik Pelling (S) om vad 

som görs för basketens framtid i Uppsala 
(bordlagd KF 2012-11-26) 

 
341. Interpellation av Edip Akay (V) om hopp-

torn i Lyssnaängsbadet (bordlagd KF 2012-
11-26) 

 
342. Interpellation av Marlene Burwick (S) om 

vad som görs åt hygienbristerna i förskolan 
(bordlagd KF 2012-11-26) 

 
343. Interpellation av Caroline Andersson (S) om 

bostäder för seniorer (bordlagd KF 2012-11-
26) 

 
344. Interpellation av Caroline Andersson (S) om 

socialstyrelsens nya riktlinjer för bemanning 
(bordlagd KF 2012-11-26) 

 
345. Interpellation av Huseyin Alpergin (V) om 

barnsäkerhet på skolgårdar (bordlagd KF 
2012-11-26) 

 
346. Interpellation av Elnaz Alizadeh (S) om fler 

praktikplatser inom offentligt finansierad 
verksamhet (bordlagd KF 2012-11-26) 

 
347. Interpellation av Kristin Lilieqvist (MP) om 

ungas möjligheter att spela dataspel på fri-
tidsgårdar (bordlagd KF 2012-11-26) 

 
 
 
 

 
348. Interpellation av Elvira Caselunghe (MP) om 

informationshantering med anledning av 
förekomsten av perflourerade alkylsyror i 
Uppsalas dricksvatten (bordlagd KF 2012-
11-26) 

 
349. Interpellation av Ilona Szatmari Waldau (V) 

om detaljplan för bostadsrätter i park (bord-
lagd KF 2012-11-26) 

 
 
Handlingarna till sammanträdet finns tillgängliga i 
Stadshuset, kommunledningskontoret och kom-
muninformationen, stadsbiblioteket, Svartbäcks-
gatan 17, samt på uppsala.se 
 
Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds i 
TV Uppsala och på uppsala.se 
 
Uppsala den 27 november 2012 
 

             
Lars Bäcklund  Astrid Anker 
ordförande  sekreterare 
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Nr 316. Ombildande av fastighets-
bolag och försäljning av 
fastigheter 
KSN-2012-1143 
 
Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att godkänna ägardirektiv, förslag till bolags-
ordning med namnändring, affärsplan samt 
budget och plan enligt ärendets bilaga 1 för 
ombildade GUC AB alternativt förvärvat 
lagerbolag, 
 
att godkänna ägardirektiv, förslag till bolags-
ordning med namnändring, affärsplan samt 
budget och plan enligt bilaga 2 för ombildade 
GUC TEKNIK AB alternativt förvärvat 
lagerbolag, 
 
att godkänna ägardirektiv, förslag till bolags-
ordning med namnändring, affärsplan samt 
budget och plan enligt bilaga 3 för ombildade 
GUC MEDIA AB alternativt förvärvat 
lagerbolag, 
 
att försälja samtliga skolfastigheter i enlighet 
med bilaga 4 till GUC AB alternativt förvärvat 
lagerbolag, under namnändring till Uppsala 
Kommun Skolfastigheter AB, för 3 568 miljo-
ner kronor, 
 
att försälja samtliga sport- och rekreations-
fastigheter i enlighet med bilaga 5 till GUC 
TEKNIK AB alternativt förvärvat lagerbolag, 
under namnändring till Uppsala Kommun 
Sport- och Rekreationsfastigheter AB, för 222 
miljoner kronor, 
 
att försälja samtliga förvaltningsfastigheter i 
enlighet med bilaga 6 till GUC MEDIA AB 
alternativt förvärvat lagerbolag, under namn-
ändring till Uppsala Kommun Förvaltnings-
fastigheter AB, för 285 miljoner kronor, 
 
att förrätta val för styrelse, ägarombud och lek-
mannarevisorer till Uppsala Kommun Skol-
fastigheter AB, Uppsala Kommun Förvalt-
ningsfastigheter AB samt Uppsala Kommun 
Sport- och Rekreationsfastigheter AB  

 
att bemyndiga kommunstyrelsen att fatta nöd-
vändiga beslut för att verkställa försäljningarna 
i linje med föredragningen i ärendet, 
 
att uppdra till kommunstyrelsens mark- och 
exploateringsutskott att före försäljning säker-
ställa att avstyckning av fastigheter sker där 
det finns mark som inte är hänförlig till den 
kommunala verksamheten,  
 
att fastighetsägarnämnden upphör från och 
med 1 april 2013, 
 
att ansvaret för den strategiska lokalför-
sörjningen (tillhandahålla) ska föras till kom-
munstyrelsen, samt 
 
att fastställa ändringar i reglemente för kom-
munstyrelsen och nämnderna i Uppsala 
kommun enligt bilaga 7. 
 
Anmäls att kommunstyrelsen för egen del 
beslutat 
 
att uppdra till kommunledningskontoret att 
inför 2014 utvärdera och utveckla ägar-
direktiven till de berörda bolagen. 
 
Reservationer 
 
Stefan Hanna (C) reserverar sig i form av 
särskilt yttrande enligt bilaga A 
 
Maria Gardfjell och Frida Johnsson (båda MP) 
reserverar sig enligt bilaga B. 
 
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till 
förmån för att ärendet ska återremitteras för att 
 
utvärdera fastighetsägarnämndes arbete och, 
om behov föreligger, föreslå förändringar för 
en effektivare fastighetsförvaltning, 
 
närmare jämföra resultatet av utvärderingen 
och förslag om effektivare fastighetsför-
valtning med förslag om bolagisering, samt 
 
remittera detta till berörda nämnder, dvs. 
fastighetsägarnämnden och dem som hyr kom-
munala fastigheter. 
 
 
 
 



 
Uppsala den 21 november 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander 
(alla M), Mohamad Hassan, Peter Nordgren 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Simone Falk (M), Karin 
Ericsson (C), Irene Zetterberg och Milischia 
Rezai (båda S). 
 
Ärendet 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav i februari 2008 (§46), 
i samband med en större bolagsöversyn, kom-
munstyrelsen i uppdrag att utreda förutsätt-
ningarna för en bolagisering av kommunens 
verksamhetslokaler. En utredning inleddes av 
kommunledningskontoret men avstannade dels 
i väntan på att ett nytt internhyressystem för 
lokaler respektive en ersättningsmodell för 
utbildning skulle utredas, dels i avvaktan på att 
en översyn av kommunens organisation för 
samhällsbyggnadsverksamhet skulle genom-
föras.  
 
Styrgruppen för organisationsutveckling av 
samhällsbyggnadsverksamheten, bestående av 
kommunstyrelsens arbetsutskott, fastställde 
den 11 april 2011 en projektplan för det fort-
satta arbetet med ett nytt kontor och en ny 
nämndorganisation. I projektplanen gavs ett 
antal utredningsuppdrag med anknytning till 
den nya samhällsbyggnadsorganisationen. Ett 
av utredningsuppdragen var att genomföra en 
förstudie av för- och nackdelar med en bola-
gisering av kommunens fastigheter inne-
hållandes verksamhetslokaler. Utredningsupp-
draget redovisades för kommunfullmäktige i 
maj 2011 (§65) i samband med att besluten 
togs att inrätta en ny organisation för samhälls-
byggnadsverksamheten i Uppsala kommun. 
Synsättet för uppdragen var att skapa en mer 
effektiv fastighetsförvaltning genom en ren-
odling av fastighetsbestånden mellan de för-
valtande organisationerna, som i dagsläget sker 

både i bolags- och nämndform. Sedan 2008 har 
de fastighetsägande bolagen arbetat struk- 
 
turerat med att mellan sig renodla fastighets-
bestånden och även avyttra fastigheter som an-
tingen varit färdigutvecklade eller disparata 
utifrån de ägardirektiv eller ändamål som kom-
munfullmäktige fastställt för respektive bolag.  
 
En förstudie om för- och nackdelar genom-
fördes under perioden maj till och med oktober 
2011. Under förstudien överlades det tre 
gånger i styrgruppen för organisationsutveck-
ling. Frågan hänsköts därefter till kommun-
styrelsens arbetsutskott där en överläggning 
genomfördes den 6 februari 2012. 
 
Förstudien visade att en bolagisering av kom-
munens verksamhetslokaler är möjlig utifrån 
såväl ekonomiska som legala perspektiv, men 
fördjupade utredningar borde genomföras för 
att åstadkomma ett mer kvalificerat besluts-
underlag än vad förstudie erbjöd.  
 
Förstudien redovisades den 23 maj 2012 för 
kommunstyrelsen som beslutade; 
 
att i samråd med fastighetsägarnämnden och 
Uppsala Stadshus AB (USAB) genomföra en 
fördjupad utredning av förutsättningarna för en 
bolagisering av kommunens skolfastigheter, 
 
att i samråd med Fastighetsägarnämnden 
(FSN) och Idrotts- och fritidsnämnden (IFN) 
utreda förutsättningarna för en mer effektiv 
drift av kommunens sporthallar där bolags-
bildning inom koncernen utgör ett alternativ 
samt 
 
att i samråd med FSN och USAB genomlysa 
kommunkoncernens samlade fastighetsinnehav 
och återkomma med förslag till en renodling 
av fastighetsbeståndet mellan nämnder och 
bolag.  
 
Kommunledningskontoret fick även uppdraget 
att lämna en lägesrapport till kommunstyrelsen 
senast den 1 oktober.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 
oktober redovisades den fördjupade utred-
ningen som belyser de ekonomiska och juri-
diska förutsättningarna för en bolagisering av 
samtliga av Uppsala kommun ägda fastigheter 
med undantag av bostadsrätter, särskilda 
boenden och mark- och exploateringsfastig-
heter. Utredningen konstaterade att en bola-



gisering är möjlig och att den kan förväntas 
vara kostnadsneutral i så motto att en total 
hyresnivå för det samlade beståndet av 
verksamhetslokaler inte förändras i relation till 
den totala kostnad som kommunen idag har för 
sina fastigheter.  
 
För att skapa förutsättningar att väga dagens 
organisation mot ett alternativ där fastighets-
ägande övergått i bolag beslöt kommun-
styrelsen att i samråd med USAB och FSN 
bilda ett eller flera bolag och utarbeta bolags-
ordningar samt i samråd med Uppsala Stads-
hus AB utarbeta förslag till affärsplaner. Kom-
munledningskontoret fick även i uppdrag att i 
den fortsatta handläggningen använda sig av 
en extern ”second opinion”. 
 
Under hela utredningstiden från 2008 och fram 
till 2012 har kontoret för samhällsutveckling 
(KSU) (fram till och med 2011 dåvarande 
fastighetskontoret), kommunledningskontoret 
och Uppsala Stadshus AB arbetat tillsammans 
med utredningarna i deras olika skeden.  
 
Förutsättningar 
Utgångspunkten för en bolagisering har varit 
att i ett första steg bedöma de ekonomiska 
effekterna av att överföra fastigheterna från 
nämnd till bolag. Kommunledningskontorets 
bedömning har varit och är, efter en fördjupad 
undersökning, att de samlade hyreskostnaderna 
efter en bolagisering inte kommer att överstiga 
kommunens kostnader för fastigheterna utifrån 
dagens förvaltningsorganisation och styrning. 
 
Inriktningen för en bolagisering har fokuserat 
på KSU:s process som hanterar fastighets-
ägande och förvaltning. Existerande gräns-
dragningar har under utredningen behållits 
gentemot KSU:s process som ansvarar för att 
tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kom-
munens verksamheter liksom gentemot Teknik 
och Service som i mycket stor utsträckning 
ansvarar för löpande drift och underhåll av 
FSN:s fastigheter. En utgångspunkt har varit 
att FSN:s roll att säkerställa ändamålsenliga 
verksamhetslokaler tydliggörs samt att intern-
hyressystemet inte förändras genom en bola-
gisering. 
 
Konsekvensen av den aktuella inriktningen 
medför att FSN:s ansvar för att äga och 
förvalta fastigheter flyttas till helägda kom-
munala bolag. Vidare tydliggörs relationen 
mellan FSN:s kvarstående ansvarsområde att 
säkerställa ändamålsenliga lokaler till den 

kommunala verksamheten och nya fastighets-
ägare. På samma sätt flyttas uppdragsrela-
tionen som Teknik och Service har avseende 
drift och underhåll från FSN till de bolag som 
föreslås bli ägare av kommunens fastigheter. 
Verksamheternas relation till FSN som lokal-
försörjare, tillhandahållaprocessen, påverkas 
inte av den aktuella inriktningen. 
 
Synsätt vid en bolagisering 
 
Synsättet i samband med att utredningsupp-
dragen gavs var att hitta effektivare fastighets-
förvaltningen genom en renodling av fastig-
hetsbestånden mellan de förvaltande organi-
sationerna, som för närvarande är både i 
bolags- och nämndform. En bolagisering av 
verksamhetslokaler syftar därmed till att skapa 
en mer ekonomiskt effektiv förvaltning och en 
mer rationell hantering av kommunens sam-
lade fastighetsinnehav. 
 
Organisatoriska för- och nackdelar 
 
En bolagisering av kommunens verksamhets-
lokaler innebär att ett tydligt tvåpartsför-
hållande skapas mellan kommunen och bolag. 
Tvåpartsförhållandet innebär att både affärs-
mässigheten i relationen och effektiviteten 
ökar hos båda parter.  
 
För fastighetsförvaltningen i bolag uppstår en 
tydligare styrning genom ägarstyrning från 
kommunfullmäktige vilket ger ett tydligt 
ansvar för en bolagsstyrelse, vd och medarbe-
tare. Det innebär att syfte och mål anges i 
bolagsordning samt att ägardirektiv i IVE kan 
styra bolaget avseende inriktning, målupp-
fyllelse och effektivitet. Sammantaget foku-
seras förvaltningsverksamheten vilket leder till 
en resultatmässig effektivare verksamhet.  
 
Formmässigt skiljer sig bolagsformen från 
nämndformen då bolaget ägs utifrån kommu-
nalrättsliga principer men verkar under aktie-
bolagslagen vilket innebär att rollerna mellan 
ägare (kommun) och bolagsstyrelse är tydliga 
liksom för vd. Aktiebolagslagen ger förutsätt-
ning för en effektiv beslutsprocess med tydligt 
ansvar och rollfördelning mellan styrelse och 
verksamhetsledning vilket skapar förutsätt-
ningar för snabbare och effektivare förvaltning 
än i nämndform.  
 
Ett strikt tvåpartsförhållande som regleras med 
avtal innebär minskade möjligheter för den 
kommunala beställaren att påverka detaljbeslut 



i fastighetsförvaltningen. Avtalsrelationen kan 
även minska möjligheterna för kommunens 
verksamheter att löpande påverka utvecklingen 
av fastigheterna. För att säkerställa att ett bolag 
som äger kommunens fastigheter följer ägarens 
intentioner och arbetar i samklang med den 
demokratiska viljan krävs en aktiv ägarstyr-
ning med tydliga ägardirektiv. Risken finns 
annars att insyn och kontroll av verksamheten 
försämras ur ett demokratiskt perspektiv.  
 
En bolagisering av verksamhetslokaler kan 
vidare innebära en risk för att verksamheter 
suboptimeras ur ett helhetsperspektiv då bo-
lagsformen innebär en fokusering och viss 
självständighet. För att motverka en sådan sub-
optimering bör ett koncernperspektiv hållas så 
att synergier mellan dels bolag dels kommu-
nens produktion tillvaratas. 
 
Sammantaget innebär en bolagisering ur ett 
organisatoriskt perspektiv en tydligare rollför-
delning mellan den kommunala verksamhetens 
lokalförsörjning och ett eller flera bolag som 
förvaltar och tillhandahåller lokaler. Då två-
partförhållandet tydliggörs samtidigt som kom-
munen fortsatt är ägare krävs ett väl funge-
rande management i såväl fastighetsbolag som 
moderbolag för att minimera suboptimering 
och att hålla ägarstyrningen fokuserad på hel-
hetsperspektivet för kommunen.  
 
Erfarenheter från andra kommuner 
 
Organisationen Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) gav 2011 ut skriften Fastig-
heter i bolag – Steg för steg i bolagisering av 
kommunal fastighetsförvaltning. Ett längre 
referat av skriften är sammanställt i en PM, 
bilaga 8. Skriften beskriver bland annat 
erfarenheter och lärdomar av bolagisering av 
kommunal fastighetsförvaltning. SKL har 
studerat sex olika kommuners erfarenheter av 
bolagisering av verksamhetslokaler, Staffans-
torp, Gnesta, Alvesta, Söder-täljde, Gävle och 
Trollhättan.  
 
Motiven för en bolagisering i de sex kom-
munerna är likartad och det har i samtliga fall 
funnits behov av att skapa tydligare styrning 
och ansvarsfördelning. Ett ytterligare motiv 
har i flera fall varit en strävan att öka effek-
tiviteten i verksamheten. Bolagiseringen har 
även fungerat som ett verktyg för att åstad-
komma en nystart av en verksamhet som be-
funnit sig i kris och inte fungerat tillräckligt 
effektivt.  

Erfarenheterna från kommunerna har varit att 
bolagisering av verksamhetslokaler skapar en 
tydligare organisation där styrningen av verk-
samheten blir bättre och mer långsiktig. Det 
framgår också att beslutsprocessen blir kortare 
och effektivare. När bolaget väl är på plats är 
det viktigt att det finns en tydlig motpart i 
kommunen som har ansvar för den strategiska 
lokalförsörjningen. 
 
För att ett tydligt samspel ska fungera mellan 
kommunal verksamhet och fastighetsbolag 
krävs en aktiv och tydlig styrning av bolaget 
via ägardirektiv, samt att den kommunala verk-
samheten har utvecklade hyressystem gente-
mot fastighetsbolaget. Flera kommuner beto-
nade vikten av att ha en strategisk lokalför-
sörjning som kan vara en stark motpart till 
fastighetsbolag men som också kan ta ansvar 
för en långsiktig lokalförsörjning av kommu-
nens verksamheter. 
 
Roller och ansvar 
 
Vid en bolagisering förändras inte uppdrags-
nämndernas roll med undantag för i första 
hand fastighetsägarnämnden och även i viss 
mån gatu- och samhällsmiljönämnden samt 
idrotts- och fritidsnämnden utifrån det förslag 
som läggs. Den stora skillnaden är att kom-
munens verksamhetslokaler som tidigare har 
hanterats i FSN och vars kostnadsmassa hante-
ras inom nämndens ansvar vid en bolagisering 
hyrs in på samma villkor som de lokaler som 
ägs av externa fastighetsägare.  
 
Den ansvariga nämndens arbete tydliggörs där-
med till att ha tydligt fokus på den strategiska 
lokalförsörjning samt säkerställa att intern-
hyressystemet är väl avpassat för att säkerställa 
rätt incitament till verksamheterna att ha en 
effektiv lokalförsörjning.  
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Fastighetsindelning 
 
För att få väl avgränsade bolag som kan verka 
självständigt föreslås att kommunens fastig-
heter överlåts till de tre bolag som tillförts 
USAB genom överlåtelsen av GUC AB med 
dotterbolag från Uppsala kommun alternativt 
till tre förvärvade lagerbolag. Alternativet med 
lagerbolag kan bli aktuellt om det visar sig att 
Uppsala kommun inte med fullständig säkerhet 
kan påvisa att kommunen innehar samtliga 
aktiebrev i GUC AB med dotterbolag. Det an-
kommer då på USAB att förvärva tre sådana 
lagerbolag. 
 
Dessa tre bolag, GUC-bolagen eller lager-
bolagen, föreslås bilda grund för ett skolfastig-
hetsbolag, ett förvaltningsfastighetsbolag res-
pektive ett sport- och rekreationsfastighets-
bolag. I ärendet redovisas översiktligt hur 
dessa tre bolag kommer att konstitueras, vilka 
typer av fastigheter som förs till respektive 
bolag, de ägardirektiv som ska styra bolaget 
utifrån bolagets ändamål, den affärsplan som 
fångar uppdraget samt slutligen hur bolagets 
ekonomiska ställning kan förväntas bli med 
utgångspunkten att fastigheterna förvärvas till 
marknadsvärde, den kapitalisering som görs 
samt en nivå på underhåll som långsiktigt ska 
kunna försvara fastigheternas värden. 
 
Medarbetarperspektivet 
 
Överföring av fastigheterna från Uppsala kom-
mun till tre kommunala fastighetsbolag påver-
kar arbetet inom kontoret för samhällsutveck-
ling. Den process som ansvarat för realisering 
och förvaltning av de ägda fastigheterna kom-
mer att ligga på vartdera bolaget. Medarbetare 
som arbetat inom realiseraprocessen kan er-
bjudas möjlighet att följa med sin process över 
till bolagen. Detsamma kan komma att gälla 
för del av de medarbetare som idag återfinns 
inom fastighetsdrift och underhåll inom Teknik 
och Service. Genom att det inte är en hel verk-
samhet som överförs till ett bolag, vilket sätts 
upp med nytt fokus, blir det inte fråga om en 
regelrätt verksamhetsövergång. Vilka medar-
betare som kommer att föras över till bolaget 
måste därför belysas i särskild ordning. 
 
 

 
Second opinion 
 
Kommunstyrelsen uppdrog till kommunled-
ningskontoret den 10 oktober 2012 att i den 
fortsatta beredningen använda sig av en extern 
”second opinion”. Uppdraget har inneburit att 
en styrgrupp kopplades till utformningen av 
såväl affärsplaner som ekonomisk analys av 
förutsättningarna för fastighetsbolag.  
 
Styrgruppen har i sin tur använt sig av externa 
konsulter som utifrån givna antaganden model-
lerat fram resultaträkningar, balansräkningar 
och kassaflödesanalyser för en 4-årsperiod. 
Styrgruppen har bestått av vd för Uppsalahem 
AB och vd för AB Uppsala kommuns Industri-
hus. Kontoret för samhällsutvecklingen har i 
arbetet bistått med faktauppgifter till styr-
gruppen. 
 
Modelleringarna har sedan använts för att be-
döma bolagens förmåga att klara bedömt åta-
gande utifrån existerande kunskap om fastig-
heternas driftsekonomi, underhållsnivå och 
behov av kommande investeringar. Kommun-
ledningskontoret har tagit ställning till behovet 
av kapitalisering i respektive bolag. 
 
Skolfastighetsbolag 
Skolfastighetsbolaget föreslås förvärva 171 
värdeenheter från Uppsala kommun. Den to-
tala lokalytan uppgår till 405 945 kvadratmeter 
och värderas till 3 568 miljoner kronor. 
 
Syftet med bolaget är att skapa bättre organi-
satoriska och förvaltningsmässiga förutsätt-
ningar för en långsiktigt uthållig förvaltning av 
skolfastigheterna med en standard som 
matchar de pedagogiska kraven i skollagen och 
som uppfyller rättmätiga krav på en god ut-
bildnings- och arbetsmiljö för elever och 
lärare. 
 
För att säkerställa att fastigheterna utvecklas 
enligt de krav som kan ställas på moderna och 
välfungerande pedagogiska lokaler bör ett stör-
re arbete ske tillsammans med Styrelsen för 
Vård och bildning och den nämnd som är 
ansvarig för den strategiska lokalförsörjningen 
för att forma långsiktiga underhålls-, skötsel- 
och investeringsplaner för samtliga fastigheter. 
En utmaning för bolaget är att skapa flexibla 



lokaler som kan möta barn och elever i olika 
åldersgrupper och därmed bredda använd-
ningen av lokaler till flera pedagogiska nivåer i 
för-, grund-, och gymnasieskola. 
 
Bolaget bör vidare genomlysa fastigheternas 
skick och möjlighet till utveckling och till-
sammans med nämnder och styrelser tydlig-
göra prioriteringar i eftersatt underhåll som 
kan korrespondera med kontraktstider för hy-
resavtal för.  
 
Förutsättningar bedöms finnas för att optimera 
dagens drifts- och underhållskostnader och 
därmed öka nivån av underhåll och även an-
gripa ett bedömt eftersatt underhåll.  
 
Bolaget ska över tid ha ett resultat före av-
skrivningar, räntor och skatt som minst uppgår 
till 45 procent av totala hyresintäkter. Avkast-
ningskravet baseras på att bolaget genomför ett 
planerat underhåll i den omfattning som lång-
siktigt säkerställer kvaliteten i fastigheterna 
utifrån de krav som medborgare och hyres-
gäster har. 
 
På kort sikt, under de tre första åren, får bola-
get ha ett resultat som motsvarar ett värde om 
40 procent mätt på samma sätt. 
 
I ärendets bilaga 1, återges förutsättningarna 
för ett fastighetsägande i bolagsform. Bilagan 
omfattar förslag till bolagsordning, ägardirek-
tiv, affärsplan och budget/plan för 2013-2016. 
I en separat fastighetsförteckning anges vilka 
fastigheter som berörs av en försäljning, bilaga 
4. 
 
Bolagsordning, ägardirektiv, affärsplan och 
budget/plan följer den struktur som används 
för Uppsala Stadshus AB:s dotterbolag och det 
format som bolagen rapporterar i till moder-
bolaget. 
 
Sport- och rekreationsfastighetsbolag 
Sport- och rekreationsfastighetsbolaget före-
slås förvärva 85 stycken sport- och rekrea-
tionsfastigheter från Uppsala kommun. Bland 
fastigheterna återfinns bland annat Studen-
ternas IP, Motorstadion Rörken, friluftsom-
råden och idrottsplatser. Den totala lokalytan 
är 49211 kvadratmeter och värderas till 222 
miljoner kronor. 
 

Syftet med bolaget är att samla kommunens 
rekreations-, evenemangs- och sportanlägg-
ningar i ett bolag, att skapa en större 
effektivitet och ett bättre resursutnyttjande av 
anläggningarna/fastigheterna och för vissa 
objekt skapa större möjligheter till kapitali-
sering av såväl det ekonomiska som humana 
kapitalet. 
 
En koncentration av dessa fastigheter och an-
läggningar till i huvudsak ett bolag skapar ock-
så betydligt större möjligheter att utveckla 
både elit- och breddidrotten i Uppsala samt 
kvalitetsutveckla anläggningarna/fastigheterna 
som mötesplatser för medborgarna. Mång-
falden och ökad möjlighet till samordningen av 
de aktiviteter som bedrivs i dessa anlägg-
ningar/fastigheter kommer även att skapa 
synergieffekter utifrån ett folkhälsoperspektiv. 
 
Majoriteten av bolagets fastigheter bör fortsätt-
ningsvis förhyras av uppdragsnämnder som i 
olika grader ansvarar för innehåll, verksamhet, 
kvalité och drift. För flera fastigheter finns det 
möjligheter att förändra gränsdragningen 
mellan bolaget och uppdragsnämnder, i syn-
nerhet idrotts- och fritidsnämnden, som på hel-
heten skapar bättre förutsättningar att å ena 
sidan utveckla verksamheten som nämnderna 
ansvarar för ur ett medborgarperspektiv och å 
andra sidan utveckla fastigheterna.  
 
Under 2013 bör bolaget tillsammans med 
berörda uppdragsnämnder genomlysa samtliga 
fastigheter och se över gränsdragningar för an-
svar i syfte att säkerställa en god kvalité i 
fastigheterna som möter nämndernas behov. 
 
Avkastningskravet baseras på att bolaget 
genomför ett planerat underhåll i den om-
fattning som långsiktigt säkerställer kvaliteten 
i fastigheterna utifrån de krav som medborgare 
och hyresgäster har. Bolaget ska över tid ha ett 
resultat före avskrivningar, räntor och skatt 
som minst uppgår till 40 procent av totala 
hyresintäkter. 
 
På kort sikt, under de tre första åren, får bola-
get ha ett resultat som motsvarar ett värde om 
35 procent mätt på samma sätt. 
 
 
 
 



 
I bilaga 2, återges förutsättningarna för ett 
fastighetsägande i bolagsform. Bilagan omfat-
tar förslag till bolagsordning, ägardirektiv, 
affärsplan och budget/plan för 2013-2016. I en 
separat fastighetsförteckning anges vilka 
fastig-heter som berörs av en försäljning, 
bilaga 5. 
 
Bolagsordning, ägardirektiv, affärsplan och 
budget/plan följer den struktur som används 
för Uppsala Stadshus AB:s dotterbolag och det 
format som bolagen rapporterar i till moder-
bolaget. 
 
Förvaltningsfastighetsbolag 
Förvaltningsfastighetsbolaget föreslås förvärva 
21 stycken specialfastigheter från Uppsala 
kommun. Bland fastigheterna återfinns Stads-
huset, Uppsala Konsert och Kongress, Walm-
stedtska gården men även brandstationerna i 
Almunge, Björklinge, Storvreta och Skyttorp. 
Den totala lokalytan är 33382 kvadratmeter 
och fastigheterna värderas till 285 miljoner 
kronor. 
 
Syftet med bolaget är att samla kommunens 
olika specialfastigheter i ett bolag för att skapa 
en ökad effektivitet, bättre resursutnyttjande av 
fastigheterna och former för fastighets-
förvaltning som är mer följsamma till de en-
skilda fastigheternas specifika användnings-
område. Bolaget ska bidra till bästa möjliga 
nyttjande av den samlade fasta egendom, 
tomträtter och lokaler som används i alla de 
verksamheter som Uppsala kommun bedriver. 
 
Avkastningskraven bör utgå från att bolaget 
genomför ett planerat underhåll i den omfatt-
ning som långsiktigt säkerställer kvaliteten i 
fastigheterna utifrån de krav som medborgare 
och hyresgäster har. Bolaget bör därför över 
tid ha ett resultat före avskrivningar, räntor och 
skatt som minst uppgår till 45 procent av totala 
hyresintäkter.  
 
Kortsiktigt under en startperiod på tre år be-
räknas bolaget inte nå denna nivå på avkast-
ning utan bör istället ha ett krav som motsvarar 
ett värde om 25 procent mätt på samma sätt. 
 
 
 
 

 
I bilaga 3, återges förutsättningarna för ett 
fastighetsägande i bolagsform. Bilagan omf-
attar förslag till bolagsordning, ägardirektiv, 
affärsplan och budget/plan för 2013-2016. I en 
separat fastighetsförteckning anges vilka 
fastigheter som berörs av en försäljning, bilaga 
6. 
 
Bolagsordning, ägardirektiv, affärsplan och 
budget/plan följer den struktur som används 
för Uppsala Stadshus AB:s dotterbolag och det 
format som bolagen rapporterar i till moder-
bolaget. 
 
Resterande fastigheter 
Utöver de fastigheter som har fördelats på de 
tre ovanstående bolagen finns drygt 60 fas-
tigheter som till större delen klassificeras som 
bostäder. I några fall finns fastigheter som bör 
flyttas över till kommunens markreserv som 
hanteras av kommunstyrelsens mark- och 
exploateringsverksamhet. Bostäderna föreslås 
även fortsättningsvis ägas av ansvarig nämnd 
och förvaltas på samma sätt som tidigare inom 
kommunen. De fastigheter som inte utgörs av 
bostäder föreslås flyttas till mark- och exploa-
teringsverksamheten. 
 
Utgångspunkter för transaktionerna 
För att kunna skapa ett eller flera fastighets-
förvaltande bolag till vilka Uppsala kommun 
överfört sina verksamhetsfastigheter erfordras 
ett antal åtgärder som ska utföras i viss ord-
ning. I det följande beskrivs dessa steg eller 
transaktioner översiktligt. En fördjupning av 
dessa transaktionssteg finns i bilaga 9. 
 
Steg 1: Uppsala kommun överlåter GUC AB 
med dotterbolag till Uppsala Stadshus AB 
(USAB), vilket det redan beslutats om i kom-
munfullmäktige och nu genomförs genom 
beslut i USAB. 
 
Steg 2: GUC AB överlåter aktierna i sina 
respektive dotterbolag på Uppsala Stadshus 
AB.  
 
 
 
 
 
 
 



Åtgärderna i steg 2 bereds just nu i ett ärende 
som nådde styrelsen i USAB samt kom-
munstyrelsen den 7 november. Av ärendet 
framgår att bolagsordningarna i USAB:s tre 
nya dotterbolag ska ändras så bolagen kan 
fungera som fastighetsförvaltningsbolag. I det 
fall att Uppsala kommun inte med fullständig 
säkerhet kan visa att kommunen innehar samt-
liga aktiebrev i GUC AB med dotterbolag ska 
dessa bolag vara vilande och istället förvärvar 
USAB tre stycken lagerbolag som får före-
slagna bolagsordningar och blir fastighets-
förvaltningsbolag inom bolagskoncernen. 
 
Steg 3: Uppsala kommuns fastighetsbestånd 
säljs över till USAB:s tre nya dotterbolag. Fas-
tighetsbeståndet fördelas på ett skolfastighets-
bolag, ett förvaltningsfastighetsbolag respek-
tive ett sport- och rekreationsfastighetsbolag.  
 
Steg 4: De förvärvande fastighetsbolagen be-
höver kapitaliseras vilket innebär att bolagens 
egna kapital ska ökas till en nivå som ger bo-
lagen en stabil soliditet (relationen mellan egna 
kapitalet och balansomslutningen i bolagen). 
 
Steg 5: Fördelningen av fastigheter enligt steg 
3 har gjorts i sin helhet men det kan i den fort-
satta analysen kring renodling av fastighets-
beståndet i hela kommunkoncernen visa sig att 
ett antal fastigheter borde ligga i annat bolag. 
Sådana fastigheter ska med ett sk transportköp 
föras över till slutgiltigt ägandebolag. 
 
Stämpelskatt och transportköpsåtgärder 
Försäljning av fastigheter leder till att stämpel-
skatt utlöses motsvarande 4,25 % av försälj-
ningspriset. För att undvika att stämpelskatt 
utgår på ineffektiva fastighetsindelningar bör 
ett arbete inledas omedelbart efter beslut om 
försäljning för att reglera samman fastigheter 
till nya funktionella fastighetsbildningar. 
 
Vid en eventuell vidareförsäljning av fastig-
heter till andra bolag inom bolagskoncernen 
bör detta ske genom transportköp. Transport-
köp innebär att köparen inom tre månader från 
sitt förvärv på oförändrade villkor överlåter 
den del av fastigheten som förvärvats till en ny 
köpare. Under förutsättning att vidareförsälj-
ningen avser hela köpet, att överlåtelsen sker 
på oförändrade villkor och att lagfart söks för 
samtliga köp inom tre månader från första 
köpets fullbordande, ska stämpelskatt betalas 

endast för det senaste köpet. Genom att arbeta 
med transportköp skapas således en möjlighet 
att se över och renodla fastighetsbestånden 
mellan USAB:s fastighetsbolag där stämpel-
skatt endast utgår på det senare köpet.  
Fastigheter där förvärvet skett genom fastig-
hetsreglering kan dock inte tillämpa transport-
köpsmodellen. 
 
Fastighetsbildningsåtgärder 
Det finns ett antal fastigheter som har 
överskottsmark som inte används för den 
kommunala verksamheten utan utgör kom-
munens markreserv. Beträffande sådana fastig-
heter säljs endast marken som är direkt hän-
förlig till verksamheten. För att säkerställa det-
a måste fastighetsbildningar genomföras där 
överskottsmarken avstyckas. Kommunstyrel-
sen bör få mandat att hantera detta så att över-
skottsmark överförs till kommunstyrelsens 
mark- och exploateringsutskott.  
 
Föredragning 
Kommunstyrelsen har sedan 2008 haft i 
uppdrag att se över förutsättningarna för att 
bolagisera de kommunala verksamhetsloka-
lerna. Uppdraget accentuerades i samband med 
översynen av kommunens samhällsbygg-
nadsverksamhet. Redan 2011 bedömde kom-
munledningskontoret att det fanns förutsätt-
ningar för att genomföra en bolagisering som 
var kostnadsneutral för kommunens olika 
verksamheter. Samtidigt noterades att det sak-
nades viktig information för att på ett korrekt 
sätt arbeta med fastigheterna utifrån ett drifts-
ekonomiskt perspektiv.  
 
Under 2011 och 2012 har det tidigare fastig-
hetskontoret och nuvarande kontoret för sam-
hällsutveckling arbetat med att ta fram infor-
mation om fastigheterna och skapa ett funge-
rande anläggningsregister. Detta arbete har sti-
mulerats av kommunledningskontoret genom 
det uppdrag som kommunstyrelsen erhållit från 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunledningskontorets utredning, vilken 
skett i samarbete med kontoret för sam-
hällsutveckling, har fokuserat på en bolagi-
sering av det fastighetsägande som idag finns i 
nämndform. Den bolagisering som redovisats i 
ärendet påverkar roller och ansvar i den 
kommunala organisationen och skapar förut-
sättningar för en ökad fokusering av fastighet-



sägande och förvaltande å ena sidan och å 
andra sidan en fokus på en strategisk lokal-
försörjning. 
 
Vid en bolagisering förlorar fastighetsägar-
nämnden ett av sina två huvuduppdrag, 
fastighetsägandet. Kvar är tillhandahålla-
processen som ska fungera som en strategisk 
lokalförsörjningsverksamhet och tillhandahålla 
ändamålsenliga lokaler för verksamheten. En 
strategisk lokalförsörjning som har som ansvar 
att försörja den kommunala verksamheten och 
företräda dess behov gentemot fastighetsägare 
är central, men samtidigt kan det bedömas vara 
en för begränsad uppgift för att upprätthålla en 
enskild nämnds arbete. Förslaget i denna del är 
att tillföra kommunstyrelsen detta ansvar. 
 
Förslaget leder till att fastighetsägarnämnden 
upphör efter en övergångsperiod på tre måna-
der från en bolagisering. Ansvaret som fastig-
hetsägarnämnden haft för både att realisera 
fastigheter och att tillhandahålla lokaler för 
verksamheten upphör dock redan vid års-
skiftet. Under första kvartalet 2013 har fastig-
hetsägarnämnden som uppgift att avveckla 
nämnden och upprätta bokslut för verksam-
hetsåret 2012. 
 
För att genomför en bolagisering av kom-
munens verksamhetslokaler föreslås att de av 
USAB förvärvade bolagen används. Totalt 
säljs fastigheter för ett marknadsvärde om 
4 075 miljoner kronor till de tre bolagen. I 
samband med försäljningen gör Uppsala 
kommun en vinst i så motto att marknads-
värdet överstiger det bokförda värdet med 904 
miljoner kronor. För att stärka de förvärvande 
bolagen och samtidigt minska behovet av att 
lånefinansiera hela förvärven föreslås att 
Uppsala kommun via USAB ska tillföra bola-
gen ett eget kapital som ger vardera bolag en 
soliditet om minst 17 procent. För förvalt-
ningsbolaget föreslås en kapitalisering på en 
högre nivå som ger en soliditet om nära 50 
procent. 
 
I samband med att försäljningarna sker till de 
tre bolagen krävs att bolagens bolagsordningar 
ändras, att kommunfullmäktige fastställer 
ägardirektiv till bolagen samt antar affärs-
planer och budgetar för bolagen. Bolagsord-
ningar reglerar vilket verksamhetsföremål som 
ägaren Uppsala kommun har för respektive 

bolag. Ägardirektiven tydliggör Uppsala kom-
muns uppdrag och syfte för bolagen. Affärs-
planer med budget och plan för de närmaste 
åren följer den standard som är fastställd för de 
helägda kommunala bolagen.  
 
Då kunskapen om fastigheterna är relativt be-
gränsad i flera fall kan det efter förvärven bli  
aktuellt med en vidareförsäljning av fastigheter 
till annat bolag inom bolagskoncernen. Dessa 
vidareförsäljningar kan ske i form av transport-
köp. Transportköp är möjliga att genomföra 
inom tre månader efter att det första förvärvet 
gjorts. Med ett transportköp undviks att stäm-
pelskatt måste betalas för det ursprungliga 
köpet. För att få en relativt snabb hantering i 
försäljningsprocessen bör kommunstyrelsen 
bemyndigas att genomföra de åtgärder som 
krävs för att genomföra en försäljning enligt 
ärendets intentioner. 
 
Vidare bör kommunstyrelsens mark- och 
exploateringsutskott säkerställa att värdefull  
exploateringsmark inte övergår till kommunala 
bolag utan kan bli en del av kommunens 
markreserv. Mark- och exploateringsutskottet 
bör därför få i uppdrag att säkerställa att av-
styckningar av fastigheter sker enligt ärendets 
intentioner. 
 
Sammanfattningsvis föreslås en omfattande 
bolagisering av kommunens fastighetsägande. 
En bolagisering kommer att innebära att nya 
gränssnitt mellan bolag och Uppsala kommun 
av nödvändighet kommer att utvecklas. 
Utgångspunkten bör vara att på kommunhel-
heten optimera fastighetsförvaltningen och 
söka effektiva driftsformer som har förmåga 
att skapa både accepterade hyreskostnader för 
verksamheten och möta en förväntad kvalité 
och funktionalitet i lokaler. Detta arbete bör 
ske 2013 under kommunstyrelsens uppsikts-
plikt och därefter löpande följas och ut-
värderas. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Försäljningen av fastigheterna till marknads-
värde ger Uppsala kommun en realisations-
vinst om 904 mnkr. Uppsala kommun ska som 
en del i transaktionen kapitalisera respektive 
bolag vilket innebär att kommunen till USAB 
skjuter till ett belopp om 885 mkr. USAB gör 
därefter en fördelning av detta belopp mellan 
de tre bolagen där utgångspunkten är att 



bolagen med skolfastigheter respektive sport- 
och rekreationsfastigheter ska få ett eget 
kapital som ger dem en soliditet på 17-18 
procent. För förvaltningsfastighetsbolaget har 
dock en soliditet på denna nivå visat sig 
otillräcklig varför detta bolag initialt föreslås 
får en soliditet på nära 50 procent. Tillskottet 
som Uppsala kommun lämnar ger kommunen 
en ökning av andelsvärdet för USAB vilket 
innebär att tillskottet inte ger någon kostnad 
för kommunen utan endast avser att tillföra 
bolagen kapital. 
 
 































































































    Bilaga 7 

 

 

Ändringar (kursiv text) i reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i 

Uppsala kommun 

15 § Kommunstyrelsen ansvarar för  
Ledning och samordning av förvaltningen av kommunens angelägenheter och att ha uppsikt över 
övriga nämnders verk-samhet när denna inte särskilt regleras i lag,  
1. beslut i frågor om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas 
kompetens när något är oklart eller tvistigt,  
2. förslag till regelreformering (reglementen, stadgar, före-skrifter),  
3. särskilda direktiv för produktionsstyrelsernas verksam-het,  
4. övergripande samordning och planering av fysiska, sociala och ekonomiska områden avseende 
hållbar utveckling, inkluderande  
- den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, (översiktsplan fördjupad översiktsplan) och 
utveckling av komplexa strategiskt viktiga områden  
- miljö-, klimat-, mångfalds-, jämställdhets- och folkhälso-  
frågor  
- natur- och vattenvård  
- bostads- och boendefrågor  
- energi  
- statistik och samhällsanalys  
- trafik och kommunikation inklusive större infrastruktur-projekt  
- näringslivsutveckling  
- kommunens attraktivitet  
5. kommunens mark- och exploateringsverksamhet  
6. planering samt frågor om förvärv, överlåtelse eller upplåtelse av fastigheter, tomträtter och 
andra nyttjanderätter vad avser kommunen fasta egendom  
7. frågor som rör förhållandet mellan kommunen som ar-betsgivare och dess arbetstagare  
8. central information och utveckling av kommungemen-samma informationssystem  
9. att följa upp kommunfullmäktiges fastställda mål och planer för verksamheten följs och 
återrapportera till fullmäktige  
10. att verksamheten i de kommunala företagen, bedrivs en-ligt ändamål och givna direktiv  
11. medelsförvaltning innebärande placering och upplåning av medel, bevakning av in- och 
utbetalningar, försäkrings-skydd och donationsförvaltning och tecknande av kommun-
gemensamma ramavtal  
12. yttranden som ankommer på kommunfullmäktige  
- när dessa inte är av principiell betydelse  
- när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige  
13. sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd  
14. kommunens anslagstavla  
15. planering av den kommunala lokalförsörjningen,  
16. inhyrning och uthyrning av lokaler till kommunala verksamheter utom idrotts‐ och 
fritidsanläggningar,  
17. inhyrning, uthyrning och förvaltning av kommunens bostäder för personer som omfattas 
av socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 
 



    Bilaga 7 

Kommunstyrelsen skall före den 1 april varje år lämna kom-munfullmäktige en redovisning över 
motioner som kommit in till fullmäktige t.o.m. året dessförinnan och som inte slutligt handlagts 
av fullmäktige.  
Kommunstyrelsen företräder arbetsgivaren för alla arbetstagare hos kommunstyrelsen och hos 
valnämnden. 
 
21 § Idrotts‐ och fritidsnämnden ansvarar för 

1. planering och utveckling av idrotts‐ och fritidsverksamheten, 

2. inhyrning och uthyrning av idrotts‐ och fritidsanläggningar,  

3. samverkan med förenings‐ och folkrörelser inom nämndens verksamhetsområde, 

4. riktlinjer och mål för föreningsbidrag inom nämndens verksamhetsområde, 

5. bokning av lokaler och anläggningar för idrotts‐ och fritidsverksamhet. 

23 § Fastighetsägarnämnden upphör. 

Nämndens ansvar flyttas till bolag inom Uppsala Stadshus AB‐koncernen, kommunstyrelsen 

samt gatu‐ och samhällsmiljönämnden   

24 § Gatu‐ och samhällsmiljönämnden ansvarar för 

1. planering, utbyggnad och förvaltning av gator, torg, parkering, parker, hamn och farled, 
samt övrig allmän platsmark, gång‐ och cykelvägar och kommunala trafikanläggningar,  

2. upplåtelse av allmän plats,  
3. förvaltning och vidareutveckling av naturreservat och övriga friluftsområden samt 

friluftsbad,  
4. förvaltning av kommunens fasta egendom,  
5. uppgifter enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor,  
6. planering av färdtjänst och skolskjutsverksamhet,  
7. uppgifter enligt lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och lagen (1997:736) om färdtjänst,  
8. trafikplanering,  
9. kommunal parkeringsövervakning och flyttning av fordon,  
10. kommunens uppgifter enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om 

gaturenhållning och skyltning,  
11. tillgänglighet och framkomlighet för kollektivtrafiken samt trafiksamordning med andra 

instanser,  
12. trafiksäkerhetsarbete, 
 
Nämnden företräder arbetsgivaren för alla arbetstagare hos nämnden samt hos Idrotts‐ och 
fritidsnämnden, Plan‐ och byggnadsnämnden och Namngivningsnämnden. 
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Nr 317. Budget 2013 för gemen-
samma nämnder, justering av 
kommunbidrag 2013 avseende 
kommunstyrelsens uppdrag med 
krisberedskap samt tekniska jus-
teringar inom ramen för IVE 
2013-2016 
KSN-2012-1142 
 
Kommunfullmäktige 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att fastställa budget 2013 samt plan 2014-2016 
för den gemensamma nämnden för rädd-
ningstjänst i Uppsala, Tierp och Östhammars 
kommuner enligt ärendets bilaga 1, 
 
att fastställa budget 2013 samt plan 2014-2016 
för den gemensamma nämnden för över-
förmyndarverksamheten i Uppsala, Knivsta, 
Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammars 
kommuner enligt ärendets bilaga 1, 
 
att fastställa ett justerat kommunbidrag för 
kommunstyrelsen enligt bilaga 2, 
 
att godkänna tekniska justeringar enligt bilaga 
3, samt 
 
att fastställa justerad budget för finansför-
valtningen 2013 samt justerad resultaträkning 
för 2013 enligt bilaga 4 respektive 5. 
 
Uppsala den 21 november 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander 
(alla M), Mohamad Hassan, Peter Nordgren 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 

Dessutom närvarande: Simone Falk (M), Karin 
Ericsson (C), Irene Zetterberg och Milischia 
Rezai (båda S). 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har i juni 2012 tagit 
beslut om IVE 2013-2016. 
 
From 2012 bedrivs både överförmyndar-
verksamhet och räddningstjänst i form av 
gemensamma nämnder där Uppsala är värd-
kommun. Värdkommunen ska för en gemen-
sam nämnd fastställa nämndens totala budget. I 
nu aktuellt ärende återfinns dessa två beslut. 
 
Kommunstyrelsen har from 2012 ansvaret för 
krisberedskapen inom Uppsala kommun. För 
att from 2013 skapa förutsättningar för ett pro-
aktivt arbete förslås att kommunbidraget jus-
teras i denna del. 
 
Övriga förändringar som föreslås i ärendet är 
tekniska justeringar för att skapa en mer kor-
rekt bild av kostnaden för olika delar av kom-
munens verksamhet. 
 
Föredragning 
From 2012 inrättades en gemensam nämnd, 
räddningsnämnden, för räddningstjänst i Upp-
sala, Tierp samt Östhammars kommuner med 
Uppsala kommun som värdkommun. Det inne-
bär att Uppsala kommunfullmäktige ska fast-
ställa budget för den gemensamma nämnden. 
Budgeten ska bl.a. redovisa nämndens ersätt-
ning från de tre samverkande kommunerna. 
Uppsala kommuns del av ersättningen till 
nämnden baseras på beslutet om IVE 2013-
2016. Utifrån den ersättning som Uppsala be-
slutat om och det avtal som finns mellan de tre 
samverkande kommunerna har ersättningen för 
de två övriga kommunerna kunnat fastställas 
(bilaga 1). 
 
Sedan 2011 finns en gemensam nämnd för 
överförmyndarverksamhet i Uppsala län. I 
nämnden ingår samtliga kommuner i länet med 
undantag för Håbo och Enköping. Uppsala 
kommun är värdkommun för den gemen-
samma nämnden och ska därför fastställa bud-
get för nämnden. Utifrån den ersättning som 
Uppsala beslutat om och det avtal som finns 
mellan de samverkande kommunerna har er-
sättningen för övriga kommunerna kunnat 
fastställas (bilaga 1). 



För båda de två gemensamma nämnderna har 
under hösten hållits ägarsamråd där de nu ak-
tuella ersättningsbeloppen redovisats. Ägar-
samråden har uttalat att beloppen kan rymmas 
inom respektive kommuns ekonomiska planer 
för 2013. Vid ägarsamråden har även redo-
visats förslag till en ordning där de gemen-
samma nämndernas verksamhet och eko-
nomiska ersättningar kommer att beredas som 
en del i arbetet med IVE 2014-2017. Det be-
tyder att budget för de gemensamma nämn-
derna kommer att återfinnas som en komp-
lettering till IVE 2014-2017 och fastställas vid 
samma tidpunkt som IVE. Denna ordning är 
inarbetad i förslaget till tidsplan och aktiviteter 
för IVE 2014-2017. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar från 2012 för det 
samlade beredskaps- och säkerhetsarbetet 
inom Uppsala kommun. Vid överföring av be-
redskapsverksamheten från dåvarande rädd-
nings- och beredskapsnämnden fick kom-
munstyrelsen en justering av sitt kom-
munbidrag med ett belopp som täcker kost-
naderna för det administrativa arbetet. För att 
kunna genomföra åtgärder som ska stärka be-
redskapen och höja säkerheten inom kom-
munen bör kommunbidraget höjas. Höjningen 
föreslås vara 640 tkr och finansieras inom 
finansförvaltningen. I finansförvaltningen lig-
ger det statsbidrag som Uppsala kommun får 
för sitt beredskapsarbete vilket innebär att det 
ytterst finns en extern finansiering av arbetet. 
Statsbidraget har nu i finansförvaltningen jus-
terats till det belopp med vilket det beräknas 
uppgå till för 2013. Det utökade kommun-
bidraget för kommunstyrelsen finansieras till 
del med höjningen av statsbidraget och 
utökningen påverkar därför endast marginellt 
resultatet för 2013. I bilaga 2 redovisas jus-
teringen av kommunbidrag för kommun-
styrelsen och den justering det medför i verk-
samhetstermer. 
 
Inom ramen för beslutad IVE 2013-2016 finns 
behov att göra några justeringar som är av tek-
nisk karaktär dvs. de påverkar inte kommun-
bidragen för nämnd utan är endast flyttningar 
mellan verksamheter inom en och samma 
nämnd. Den mer substantiella justering som 
görs är en flyttning av kostnaden för hyra av 
fritidsgårdar från Pedagogisk verksamhet till 
Kultur- och fritidsverksamhet. Denna justering 
görs för att få en mer rättvisande bild av var 

sådana kostnader hör hemma. I bilaga 3 fram-
går denna och övriga justeringar som görs 
mellan verksamheter.  
 
Det beslut som föreslås avseende justerat 
kommunbidrag för kommunstyrelsen har 
tillsammans med en uppdaterad skatte-
intäktsprognos, baserad på SKL:s prognos över 
skatteunderlagets utveckling från oktober 
2012, inarbetats i en uppdaterad budget för 
finansförvaltningen, bilaga 4. Utifrån budget 
för finansförvaltningen har även en ny resul-
taträkning för 2013 tagits fram vilken återfinns 
i bilaga 5. 
 
I bilaga 6 återfinns en specifikation över hur 
de nu gjorda kompletteringarna och juste-
ringarna ger nytt kommunbidrag för kom-
munstyrelsen samt förändringar mellan verk-
samheter i övrig. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det förslag till justeringar som nu presenteras 
påverkar kostnaden för 2013 i mindre omfatt-
ning. Genom att förslaget även har beaktat den 
senaste skatteunderlagsprognosen har en 
uppdatering gjorts av resultaträkningen för 
2013. Det resultat som nu redovisas är 141 
mnkr och innebär att resultatet utgör 1,5 
procent av skatter och kommunalekonomisk 
utjämning. Genom att skatteunderlaget stärkts 
under 2012 så ger det högre skatteintäkter för 
2013 än vad IVE 2013-2016 angav trots att 
ökningstakten i skatteunderlagen för 2013 är 
lägre nu än i tidigare prognos. 
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Nr 318. Ändring av avgifter för 
trygghetslarm, matlådor samt 
matavgift i särskilt boende 
KSN-2012-1081 
 
Kommunfullmäktige 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att ändra avgiften för trygghetslarm till 200 
kr/mån med början 1 januari 2013 för att sedan 
årligen justeras med prisbasbeloppet, 
 
att ändra avgiften för matlådor till 50 kr/låda 
med början 1 januari 2013 för att sedan årligen 
justeras med prisbasbeloppet, samt 
 
att ändra avgiften för mat i särskilt boende till 
3000 kr/mån med början 1 januari 2013 för att 
sedan årligen justeras med prisbasbeloppet.  
 
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till 
förmån för avslag på kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Uppsala den 21 november 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander 
(alla M), Mohamad Hassan, Peter Nordgren 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Simone Falk (M), Karin 
Ericsson (C), Irene Zetterberg och Milischia 
Rezai (båda S). 
 
Ärendet 
Äldrenämnden begär att få höja sina avgifter 
för trygghetslarm, matlådor samt avgiften för 
mat i särskilt boende. Anledningen till att 
nämnden föreslår kommunfullmäktige att be-
sluta är att nämnderna endast bemyndigats att 

fastställa avgifter som inte är av större eko-
nomisk betydelse eller av principiell vikt. För-
slaget från äldrenämnden avser att justera 
grundvärdena i befintlig taxa. 
 
Föredragning 
Nu gällande principer för bestämning av av-
gifter inom äldreomsorgen fastställdes av kom-
munfullmäktige år 2008. Baserat på kom-
munfullmäktiges beslut har äldrenämnden 
gjort justeringar av avgifterna för att anpassa 
dem till respektive års prisnivå samt justerat 
avgiftsbestämningen för matlådor i ordinärt 
boende så att den kan tillämpas per styck 
istället för som månads- eller halvmånads-
abonnemang. Den styckeavgift som låg i abon-
nemanget kan beräknas till 35 kronor per mat-
låda att gälla from 1 juli 2008. 
 
Prisbasbeloppet för taxeförslaget 2008 var 40 
300 kronor och är för 2012 satt till 44 000 kro-
nor. Med dessa värden som grund och baserad 
på taxan från 2008 har priset på matlådan höjts 
med 3 kronor till dagens 38 kronor. 
 
I underlaget för 2008-års översyn av avgifterna 
fanns förslag att justera avgiften för trygg-
hetslarm från 100 kronor per månad till 150 
kronor. Detta förslag antogs inte utan avgiften 
blev fortsatt 100 kronor per månad, vilket 
därefter justerats till att idag vara 107 kronor. 
 
Beträffande avgift för matservice så har den 
följt gällande taxa och endast justerats med 
förändringen i prisbasbeloppet. I nuvarande 
taxa anges dels ett högsta belopp som kan tas 
ut för en månads matservice dels det lägsta 
belopp som ska tas ut med hänsyn till den 
enskilde brukarens avgiftsutrymme. Om av-
giftsutrymmet inte räcker för att betala hela 
avgiften blir den nedsatt, dock inte lägre än be-
loppet för livsmedelskostnaden som den en-
skilde alltid ska betala med medel som ingår i 
förbehållsbeloppet. 
 
Med avgiftsutrymme avses det belopp som den 
enskilde brukaren ska förfoga över för att be-
tala sina omvårdnadsavgifter inom äldreom-
sorgen. Utrymmet beräknas genom att från 
disponibel inkomst dra av boendekostnader 
samt ett s.k. förbehållsbelopp. Förbehålls-
beloppet är det belopp som ska täcka normala 
levnadskostnader enligt socialtjänstlagens be-
stämmelse. För en ensamstående är beloppet 



för närvarande 4 967 kronor per månad. Med 
förbehållsbeloppet ska brukaren betala mat-
avgift. 
 
Avgiften för matlådor föreslås bli höjt från 38 
till 50 kr per låda. Den faktiska kostnaden för 
att producera och distribuera matlådorna är 58 
kr vilket alltså är högre än den nu föreslagna 
avgiften. Avgiften för mat i ordinärt boende 
kan justeras för den som har ett varaktigt 
behov av matleveranser till hemmet genom att 
avgiften ska rymmas inom förbehållsbeloppet. 
 
Debiteringen för installerade trygghetslarm 
föreslås bli höjt från 107 kr per månad till 200 
kr per månad. Av ca 3550 personer med larm 
har ca 1600 inget beslut om hemtjänst. För de 
som har hemtjänstinsatser ska den avgiften 
samt avgiften för trygghetslarm rymmas inom 
det avgiftsutrymme som den enskilde har samt 
att avgiften inte får överstiga det tak som finns 
för avgiftsuttag, maxtaxan. De av brukarna 
som idag har en jämkning av avgifterna kom-
mer inte att påverkas av den avgiftshöjning 
som nu föreslås. 
 
Kommunens kostnad för trygghetslarm är 276 
kronor per månad exklusive utryckningskost-
nader. Äldrenämnden införde nuvarande 
nyckelfritt system 2009 för att snabbare och 
säkrare hantera tillgängligheten hos brukarna. 
  
Avgiften för mat i särskilt boenden är 
maximalt 2750 kronor per månad baserat på 
taxan från 2008. Denna avgift motsvarar 91,67 
kronor per dag och kund. I avgiften ingår 
samtliga måltider. Nämnden har jämfört avgif-
ter i andra kommuner och konstaterar att ett 
genomsnitt för gruppen större kommuner är 
2910 kr per månad medan kommunerna i länet 
har ett något högre genomsnitt med 3091 kr 
per månad. Utifrån dessa jämförelser kan det 
liggande förslaget bedömas vara skäligt. 
 
Av de 1500 boende i särskilt boende får ca 580 
en full effekt av avgiftshöjningen. Resterande 
boende kommer att påverkas till viss del eller 
inte alls. Det förslag som nämnden nu har av-
ser en höjning av det högsta belopp som kan 
debiteras. Fortfarande kvarstår att en jämkning 
ska göras utifrån det avgiftsutrymme som 
brukaren har. 
 

Nämnden föreslår att de justerade avgifterna 
ska följa prisbasbeloppets utveckling, dvs. 
justeras årligen i förhållande till kostnads-
utvecklingen. 
 
Mot bakgrund av de jämförelser äldrenämnden 
gjort med andra kommuner samt det faktum att 
grundavgiften endast justerats med prisbas-
beloppet sedan 2008 är den föreslagna för-
ändringen rimlig. Förslaget innebär inte heller 
några negativa konsekvenser för de personer 
som har lägst inkomst eftersom deras kostna-
der inte kommer att öka genom de begräns-
ningar som finns genom förbehållsbeloppet 
och avgiftsutrymmet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
En höjning av avgifterna innebär en ökad in-
täkt om ca 4,6 mnkr per år. De ökade intäk-
terna fördelar sig på de tre avgiftshöjningarna 
så att matlådorna ger 1,9 mnkr, trygghets-
larmet ger 1,5 mnkr medan avgiften för mat i 
särskilt boende ger 1,2 mnkr per år. 
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Nr 319. Bildande av en gemensam 
pensionsstiftelse för kommunerna 
och landstinget i Uppsala Län 
KSN-2012-0855 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
 
att Uppsala kommun ska bilda stiftelsen 
”Uppsala läns pensionsstiftelse” med ändamå-
let att trygga utfästelser av ålders- och efter-
levandepension, som givits av respektive kom-
mun i Uppsala län som beviljats anslutning till 
stiftelsen, för dess arbetstagare, tidigare arbets-
tagare eller deras efterlevande, 

att anta stadgar för stiftelsen enligt ärendets 
bilaga 1, 
att godkänna konsortieavtal enligt bilaga 2 för 
stiftelsen samt att bemyndiga kommun-
styrelsen att besluta om förändring i kon-
sortieavtal avseende att ansluta nya med-
lemmar, 

att utse kommunstyrelsens presidium till 
Uppsala kommuns representanter i konsortiet, 

att rekommendera stiftelsens styrelse att anta 
placeringsriktlinjerna för stiftelsen i enlighet 
med bilaga 3, 
att rekommendera stiftelsens styrelse att som 
stöd för styrelsens arbete tillsätta ett place-
ringsråd för stiftelsen, samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen att föreslå 
konsortiet vem som ska utses som Uppsala 
kommuns arbetsgivarrepresentant i stiftelsens 
styrelse, att besluta vilket belopp som initialt 
ska avsättas till stiftelsen samt att utse aukto-
riserad revisor till stiftelsen. 

 
Uppsala den 21 november 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander 

(alla M), Mohamad Hassan, Peter Nordgren 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Simone Falk (M), Karin 
Ericsson (C), Irene Zetterberg och Milischia 
Rezai (båda S). 
 

Ärendet 
Bakgrund 
Inom ramen för effektiviseringsberedningen 
diskuteras områden där kommuner i länet och 
Uppsala läns landsting kan nå effektivise-
ringsvinster genom samverkan. Beredningen 
har bl.a. resulterat i att det bildats gemensam 
nämnd för överförmyndarverksamhet för sex 
kommuner i länet samt att en gemensam 
nämnd för räddningstjänst har skapats för Upp-
sala, Tierp och Östhammars kommuner. En 
ytterligare fråga som aktualiserats är om det 
kan skapas synergier för länets kommuner 
genom att tillsammans finna lösningar på hur 
utfästa pensionsåtagande ska tryggas. 
 
Effektiviseringsberedningen gav kommun-
cheferna i uppdrag att ta fram förslag på hur ett 
sådant tryggande kan lösas genom en pen-
sionsstiftelse. Ett förslag utformades och har 
därefter delgivits länets kommuner och 
landstinget.  
 
I Uppsala kommun har frågan behandlades av 
kommunstyrelsens arbetsutskott vid tre till-
fällen under 2012. Kommunstyrelsen tog den 
10 oktober 2012 (§187) ett principbeslut om att 
medverka i bildande av en gemensam pen-
sionsstiftelse för länets kommuner samt 
landstinget. 
 
Ett flertal av länets övriga kommuner är posi-
tiva till att bilda en gemensam pensionsstiftelse 
inom länet. I dagsläget har Tierp, Östhammar, 
Knivsta och Heby kommuner beslutat eller är i 
beslutsgång med innebörden att de ska ingå i 
stiftelsen. Håbo kommun är positiv till att ingå 
men avser att återkomma när det är aktuellt för 
dem att gå in med kapital i stiftelsen. Älv-
karleby kommun har ärendet under beredning 
men har ännu inte något ställningstagande. 



Enköpings kommun och landstinget i Uppsala 
län har avböjt att ingå i stiftelsen. 
 
För att kunna ingå i stiftelsen och då även vara 
en part i konsortialavtalet krävs att kommunen 
sätter av kapital i stiftelsen. Detta kan ske så 
fort stiftelsen är bildad eller vid senare tid-
punkt. Det innebär att det räcker med att en 
kommun ingår i stiftelsen och gör en placering 
för att stiftelsen ska vara bildad. Övriga kom-
muner och landstinget kan anslutas vid senare 
tidpunkt. Stiftelsen är således öppen för alla 
kommuner i länet och landstinget vilket med-
ger att även part som idag valt att stå utanför 
stiftelsen kan ansluta sig vid senare tidpunkt. 
 
Förslaget 
Att planera för framtida pensionsutbetalningar 
är ett sätt att skapa stabilare förutsättningar för 
att behålla en ekonomi i balans. Utgångs-
punkten är att varje generation genom sina 
skattebetalningar ska täcka de kostnader som 
är förenade med produktion av den service 
generationen får. I nuvarande pensionskost-
nadslösning för kommuner bär framtida gene-
rationer kostnaden för pensioner intjänade före 
1998. Dessa pensioner har inte kostnadsförts 
vid intjänandet utan de årliga utbetalningarna 
blir istället en kostnad för kommuner. Detta 
icke kostnadsförda åtagande har benämningen 
ansvarsförbindelse. 
 
Under de närmaste decennierna kommer 
pensionsutbetalningarna på ansvarsförbindel-
sen att öka och därmed vara ansträngande för 
många kommuner och landsting. För att mot-
verka detta förhållande har förslaget om att 
kommunerna bildar en gemensam pensions-
stiftelse tagits fram. Syftet med en pensions-
stiftelse är således dels att säkra, trygga, det 
åtagande som kommunen gjort avseende med-
arbetarnas pensioner för att underlätta de fram-
tida utbetalningarna dels att få en jämnare be-
lastning av kostnaden för pensioner mellan 
skattebetalande generationer. 
 
En gemensam pensionsstiftelse har bedömts 
vara det mest kostnadseffektiva sättet att för-
valta pensionsmedel för flera parter. En pen-
sionsstiftelse bedöms inte medföra admi-
nistrativa kostnader i någon större omfattning. 
 
För att stiftelsens ska kunna verka och förvalta 
de medel som de arbetsgivare vilka är anslutna 

till stiftelsen har avsatt för att trygga pen-
sionsåtagande måste stiftelsen ha placerings-
riktlinjer och en konsekvensanalys för dessa 
riktlinjer. Både riktlinjer och konsekvensanalys 
ska godkännas av finansinspektionen. Även 
styrelsens medlemmar ska vara godkända av 
finansinspektionen.  
 
I bilaga 3 återfinns de placeringsriktlinjer som 
fullmäktige föreslås rekommendera stiftelsens 
styrelse att anta. Riktlinjerna ger de ramar som 
styrelsen har att verka inom. För att styrelsen 
ska kunna fullgöra sitt uppdrag på ett från 
kommunerna betryggande sätt bör styrelsens 
skaffa sig ett placeringsråd. Rådet ska vägleda 
styrelsen i dess beslut om placering av stif-
telsekapitalet.  
 
Därutöver bör rådet även ha uppgiften att bistå 
styrelsen med successiva riskanalyser av-
seende de placeringar som gjorts och med des-
sa som grund föreslås justeringar i place-
ringarna. Till grund för riskanalysen och för-
slag om förändringar i de placeringar som 
gjorts ska styrelsen dels fatta beslut om vilket 
mål som finns avseende avkastning dels fast-
ställa den högsta risk som får finnas i place-
ringarna. Dessa parametrar bör sedan omvand-
las till en riskhanteringsstrategi. Styrelsen bör 
med vägledning från placeringsrådet och på 
basis av placeringsriktlinjerna forma en sådan 
strategi. 
 
Något om stiftelse som form för tryggande av 
pensionsförpliktelser 
En pensionsstiftelse utgör en säkerhet för de 
pensionsförpliktelser som kommunerna har 
gentemot sina medarbetare eller dess efter-
levande. Stiftelsen innebär inte att kommunen 
befrias från ansvaret för givna pensionslöften 
utan stiftelsen är endast kommunens verktyg 
för att trygga det pensionsåtagande som kom-
munen har för sina medarbetare. I bilaga 4 
finns en PM om pensioner, pensionsskuld, 
tryggande av pensionsåtagande samt pensions-
medelsförvaltning. 
 
Tillvägagångssättet vid tryggande av pensions-
förpliktelser genom pensionsstiftelse är att 
arbetsgivaren överför medel till stiftelsen. Pen-
sionsstiftelsen utfäster inte pension, det gör 
arbetsgivaren. Stiftelsen betalar inte heller ut 
pension, det gör arbetsgivaren på samma sätt 
som i dag. Då pensionsutbetalning skett till de 



tidigare medarbetare begär kommunen ut-
betalning, gottgörelse, från stiftelsen mot-
svarande hela eller del av vad som utbetalts i 
form av pensioner. Förutsättningen för att stif-
telsen ska kunna lämna gottgörelse är att 
stiftelsens tillgångar minst motsvarar värdet av 
den skuld, pensionsåtagande, den ska trygga. 
 
Särskild löneskatt betalas i dagsläget på pen-
sionsutbetalningar (24,26 %). Vid stiftelse-
alternativet betalas löneskatt istället redan när 
kapitalet avsätts till stiftelsen. Värdetillväxten i 
stiftelsen lönebeskattas därmed inte. 
 
Till skillnad från alternativet att i egen balans-
räkning ha kapitalplaceringar vars avkastning 
ska matcha pensionskostnaderna betalar en 
stiftelse så kallad avkastningsskatt. Avkast-
ningsskatten är ca 0,4 procent av pensions-
kapitalet. Avkastningsskatten är den största 
nackdelen för alternativet med en pensions-
stiftelse. Denna skatt kan dock till del kompen-
seras av att löneskatt inte uppkommer på den 
värdetillväxt som uppstår på det kapital som 
stiftelsen förvaltar. 
 
I bilaga 5 finns en beskrivning av skatte-
effekterna som är förknippade med en pen-
sionsstiftelse. 
 
Kommentarer till föreslaget konsortieavtal 
(bilaga 2) och stadgar för stiftelsen (bilaga 1) 
Konsortieavtalet skapar ett forum där samtliga 
kommuner som ingår i stiftelsen dels får möj-
lighet till insyn och inflytande i stiftelsen dels 
utser arbetsgivarrepresentanter till stiftelsens 
styrelse. Avtalet har setts som nödvändigt då 
det inte är praktiskt att ha samtliga kommuner 
representerade i stiftelsens styrelse. Om samt-
liga kommuner och landstinget skulle ingå i 
styrelsen för stiftelsen kommer styrelsen att 
kunna bli 18 personer då arbetstagarparterna 
ska ha en representant per stiftare i styrelsen. 
För att konsortiet ska ha en representation som 
speglar de ingående kommunerna föreslås att 
varje kommun som är med i stiftelsen ska vara 
representerade i konsortiet med en plats per 
100 000 påbörjade invånare. 
 
De stadgar som redovisas i ärendet är att se 
som standardstadgar för en pensionsstiftelse. 
Det som gjorts i nu aktuella stadgar är att föra 
in hur stiftelsen ska hantera det förhållande att 

det är flera parter som ingår i stiftelsen och att 
det är flera parters kapital som ska förvaltas. 
 
Beslutsgången för bildande av stiftelse 
1. Kommunfullmäktige i respektive kommun 

beslutar att bilda/ingå i en pensionsstiftelse 
innehållande stadgar och konsortieavtal, 
varvid respektive kommun som ska ingå i 
stiftelsen utser representanter i konsortiet 
samt även får möjlighet att lämna förslag 
till konsortiet avseende arbetsgivarrepre-
sentant i stiftelsens styrelse 

2. stiftelsen registreras hos Länsstyrelsen i 
Stockholms län varvid styrelsens medlem-
mar ska registreras för godkännande av 
finansinspektionen. 

3. styrelsen beslutar om placeringsriktlinjerna 
och konsekvensanalys där en redovisning 
ska ske av stiftelsens avkastningsmål och 
hur de ska beräknas, en kvantifiering av 
den förväntade avkastningen och de risker 
som finns i de kapitalplaceringar som 
stiftelsen får göra samt hur rapportering av 
befintlig risk i gjorda placeringar ska ske. 
Både placeringsriktlinjerna samt konsek-
vensanalysen ska godkännas av finans-
inspektionen. 

Genom att kommuner successivt kan ansluta 
sig till stiftelsen behöver konsortieavtalet för-
nyas när så sker. Kommunstyrelsen bör därför 
få ett bemyndigande att svara för under-
tecknande av konsortieavtal så länge det endast 
handlar om att ansluta nya medlemmar. 
 
För att respektive stiftare ska kunna göra av-
sättningar till stiftelsen måste de ta fram en 
aktuell beräkning på sin pensionsskuld. Av 
denna skuld ska det sedan anges hur stor del av 
åtagandet som tryggas genom stiftelsen. Denna 
beräkning av skulden och den del därav som 
tryggas kommer sedan att utgöra en bilaga till 
stiftelsestadgan som då blir unik för respektive 
stiftare, se förslag till stadgar § 2. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bildande av en pensionsstiftelse är förknippade 
med kostnader för bl.a. framtagning av pla-
ceringsriktlinjer där externa resurser används. 
Kostnaden för detta uppskattas till högst 100 
tkr och fördelas mellan de kommuner som 



medverkar i bildandet av stiftelsen. Uppsala 
kommuns andel av denna kostnad kan be-
räknas till 75 tkr och finansieras inom kom-
munstyrelsens budget. 
 
Kapitalet som finns placerat i pensions-
stiftelsen kommer att belastas med avkast-
ningsskatt och vid inbetalningen ska särskild 
löneskatt betalas. Normalt betalas särskild 
löneskatt på de faktiska pensionsutbetal-
ningarna dvs. vid en senare tidpunkt. Mot-
vikten till dessa två belastande faktorer är att 
den förräntning som uppkommer på kapitalet i 
stiftelsen blir fri från särskild löneskatt. 
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Nr 320. Medlemskap i 
Kommuninvest ekonomisk 
förening 
KSN-2012-1113 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att Uppsala kommun skall anta erbjudande 
om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk 
förening, 
 
att till Kommuninvest ekonomisk förening 
inbetala kronor 8 440 029, utgörande Upp-
sala kommuns medlemsinsats i föreningen, 
 
att Uppsala kommun tecknar solidarisk bor-
gen såsom för egen skuld (proprieborgen) för 
samtliga förpliktelser som Kommuninvest i 
Sverige AB ingått eller kommer att ingå, 
 
att Uppsala kommun, i enlighet med vad som 
anges i stadgarna för Kommuninvest ekono-
misk förening, skall ingå som part i det reg-
ressavtal mellan medlemmarna där deras in-
bördes ansvar för borgensåtagandet regleras, 
 
att Uppsala kommun skall ingå som part i det 
avtal där kommunen tillsammans med övriga 
medlemmar ansvarar för Kommuninvest i 
Sverige AB:s motpartsexponeringar av-
seende derivat, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande 
i förening med stadsdirektören att under-
teckna borgensförbindelse, avtal samt övriga 
i ärendet förekommande handlingar, 
 
att till ombud på föreningsstämma i 
Kommuninvest ekonomisk förening utse 
kommunstyrelsens ordförande med kom-
munstyrelsens andre vice ordförande som 
ersättare, 
 
att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de 
åtgärder i övrigt som erfordras med anled-
ning av kommunens medlemskap i Kom-
muninvest ekonomisk förening, samt 

 
  
 att medge Kommuninvest i Sverige AB rätt 

att använda Uppsala kommuns vapen. 
 
Uppsala den 21 november 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander 
(alla M), Mohamad Hassan, Peter Nordgren 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Simone Falk (M), Karin 
Ericsson (C), Irene Zetterberg och Milischia 
Rezai (båda S). 
 
Ärendet 
Uppsala kommun har tidigare haft frågan om 
medlemskap i Kommuninvest ekonomiska 
förening för beredning. Under 2006 lämnades 
in en intresseanmälan om medlemskap vilken 
föreningen beviljade. När frågan sedan be-
handlades i kommunfullmäktige beslutades 
den 30 oktober 2006 (§ 208) att återremittera 
ärendet om medlemskap. 

Frågan har nu på nytt aktualiserats och under-
lag för ställningstagande återfinns i aktuellt 
ärende. 

Föredragning 
Om medlemskap 

Medlemskap i den ekonomiska föreningen 
innebär att Uppsala kommun och dess majo-
ritetsägda bolag får möjlighet att låna pengar 
genom Kommuninvest i Sverige AB (Kom-
muninvest). De majoritetsägda bolagen kan 
låna direkt från Kommuninvest förutsatt att 
varje sådant lån har en borgen från Uppsala 
kommun som säkerhet. 

Ett medlemskap i den ekonomiska föreningen 
innebär således att Uppsala kommun och våra 
majoritetsägda bolag får ytterligare en kanal 
för upplåning. Det stärker konkurrensen vid 
upplåningstillfällena genom att en part som 
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normalt ”vinner” mer än 80 procent av alla 
upphandlingar som de konkurrerar om blir till-
gänglig för kommun och bolag. Medlemskapet 
ger dessutom tillgång till den finansiella kom-
petens och de finansiella tjänster, utöver kapi-
talutlåning, som Kommuninvest har. Stöd i fi-
nansfrågor kan röra sådana frågor som ut-
formning av finanspolicy, verktyg för att ha 
kontroll över lån och finansiella instrument 
(t.ex. swapar). 

Uppsala kommunkoncern får dessutom möj-
lighet att via Kommuninvest säkerställa finan-
siering i många lägen när kapitalmarknaden 
inte erbjuder rimliga villkor eller när möjlig-
heten att få finansiering är begränsade. Upp-
sala kommun kan som medlem i den eko-
nomiska föreningen utnyttja denna möjlighet 
för att undvika eller begränsa likviditets-
problem. Kommuninvest är dock inte att se 
som den yttersta garantin för att det alltid finns 
tillgång på kapital för kommun och bolag utan 
ska mer ses som en ytterligare möjlighet. Det 
bör dock nämnas att under finanskrisen upp-
rätthöll Kommuninvest stabilitet i den kom-
munala sektorn genom att som en av ett be-
gränsat antal aktörer kunna erbjuda kommuner 
och landsting finansiering. 

Medlemskap och risken för ränteavdrags-
begränsning 

Ett ytterligare argument för att bli medlem i 
den ekonomiska föreningen och därigenom ha 
tillgång till upplåning från Kommuninvest är 
att minska den osäkerhet som från årsskiftet 
kommer att finnas kring ränteavdragsbe-
gränsningen för de lån som bolagen tagit upp 
genom Uppsala kommun. Det regelverk som 
införs från årsskiftet syftar till att begränsa 
möjligheten för sk räntesnurror som tillkommit 
för att undgå beskattning. Det innebär att rän-
tan på koncerninterna lån, där långivaren be-
finner sig i ett annat skattekollektiv (läs ett 
skattekollektiv med väsentligt lägre eller ingen 
beskattning av ränteintäkter) än låntagaren, 
inte med säkerhet är en avdragsgill kostnad i 
låntagarens inkomstdeklaration. I princip finns 
denna relation för förmedlade lån, lån som 
kommunen tar upp på marknaden och vidare-
utlånar till bolagen. 

Svenska kommuner, långivaren, är per defini-
tion befriade från beskattning medan de kom-
munala aktiebolagen, låntagaren, beskattas. 
Frågan om huruvida de räntor som bolagen 

betalar till kommunen för de förmedlade lånen 
ska vara avdragsgilla eller inte kommer att 
avgöras av skattemyndigheten som har att 
pröva det affärsmässiga i denna vidareutlåning. 
En sådan osäkerhet kan kommunen och bola-
gen inte verka under. Lån från Kommuninvest 
till bolagen, med kommunal borgen som säker-
het, ses dock som externa lån för bolagen var-
för frågan om ränteavdragsbegräsning inte 
uppstår i dessa fall. Medlemskap i den eko-
nomiska föreningen är därför ett sätt att minska 
osäkerheten i denna del. 

En ytterligare åtgärd som reducerar osäker-
heten är att flytta internbanken, den funktion i 
kommunen som arbetar med att låna upp ka-
pital och vidareutlåna det till bolagen, in till 
moderbolaget Uppsala Stadshus AB. I ett så-
dant fall ligger både långivare och låntagare i 
samma skattekollektiv med en lika beskattning 
varför någon ränteavdragsbegränsning inte 
uppstår. 

Medlemsinsats 

Kommuninvest är kommunsektorns största 
långivare och hade vid utgången av 2011 en 
utlåning på 166 miljarder kronor, vilken vid 
kommande årsskifte beräknas uppgå till ca 190 
miljarder kronor. För närvarande är 270 kom-
muner och landsting medlemmar i Kommun-
invest. 

Medlemskap erbjuds samtliga svenska kom-
muner och landsting. Varje medlem betalar ett 
andelskapital, medlemsinsatsen, beräknat efter 
en invånarrelaterad modell. Medlemsinsatsen 
skulle för Uppsala kommuns del uppgå till 
8 440 029 kronor. Detta är ett engångsbelopp 
som återbetalas vid ett eventuellt utträde ur 
Kommuninvest. Detta belopp kan komma att 
öka genom att de vinster som Kommuninvest 
gör överförs som koncernbidrag till den eko-
nomiska föreningen. Föreningen kan sedan be-
sluta om återbäring till medlemmarna. Denna 
återbäring kan ses som ränta på det ur-
sprungligen inbetalda medlemsinsatsen. 

För att stärka kapitalbasen i Kommuninvest 
har beslutats att medlemmarna ska öka sitt an-
delskapital i den ekonomiska föreningen ge-
nom sk insatsmedel. Dessa medel använder 
föreningen sedan för att köpa aktier som Kom-
muninvest emitterar. Insatskapitalet i före-
ningen innebär att varje medlem får en större 
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tillgång i sin egen balansräkning dvs. insats-
kapitalet är ingen kostnad för medlemmen. 

 

Solidarisk borgen 

I samband med medlemskapet tecknar medlem 
borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) 
för samtliga förpliktelser som Kommuninvest i 
Sverige AB ingått eller kommer att ingå. Den 
ingångna borgen är alltså en borgen för Kom-
muninvest och inte en borgen för övriga kom-
muner. 

För att reglera ansvaret för det solidariska 
borgensåtagandet har medlemmarna mellan sig 
tecknat ett regressavtal. Avtalet innebär att alla 
medlemmar ansvarar för den förfinansiering 
(ej utlånad upplåning), med tillhörande mot-
partsexponering i derivat, i proportion till med-
lemmens andelskapital. Det innebär att även 
den medlem som inte lånat hos Kommuninvest 
bär risk i denna del. Förfinansieringen ska upp-
gå till mellan 20 och 40 procent av Kommun-
invests utlåning till medlemmarna. 

För Kommuninvests utlåning, med tillhörande 
motpartsexponering i derivat, fördelas ansvaret 
i relation till respektive medlems andel av 
Kommuninvests totala utlåning. Detta innebär 
att Uppsala kommuns risktagande i Kom-
muninvest utlåning begränsas till den upp-
låning man har hos Kommuninvest. Med en 
upplåning på exempelvis 1,5 miljarder kronor 
för kommun och bolag hos Kommuninvest 
skulle Uppsala kommuns risk i borgen för den 
del av Kommuninvests upplåning som är 
vidareutlånad högst kunna uppgå till en 
procent. 

För att begränsa den risk som finns i den soli-
dariska borgen finns ett antal barriärer upp-
rättade hos Kommuninvest. Dels finns det ar-
bete som Kommuninvest gör med att före-
bygga/undvika risk dels finns de säkerheter 
som motparter i derivatsmarknaden ställer ut 
dels finns den ekonomiska bufferten i form av 
ackumulerade vinster hos Kommuninvest. 
Nedanstående figur illustrerar dessa barriärer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommuninvests kreditvärdighet 

Kommuninvests kreditvärdighet är mycket god 
och därför har bolaget ofta bättre möjligheter 
än bankerna att klara en upplåning på både den 
nationella och internationella kapitalmark-
naden. Kommuninvest har i likhet med riks-
banken och svenska staten en kreditrating hos 
Standard & Poor´s som är AAA (Stabil) jäm-
fört med Uppsala kommuns som är AA+ 
(Positiv).  

 
Ekonomiska konsekvenser 
Ett medlemskap i Kommuninvest ger möjlig-
heter till förbättrade lånevillkor för Uppsala 
kommun med majoritetsägda bolag och ökar 
möjligheterna till likviditetsförsörjning. 

De ekonomiska konsekvenserna i övrigt utgörs 
av medlemsinsatsen, andelskapital, i den eko-
nomiska föreningen på ca 8,4 mnkr. Detta be-
lopp får kommunen tillbaka vid eventuellt ut-
träde och det påverkar därför inte kommunens 
resultat utan hanteras i balansräkningen. 
Andelskapitalet kan ökas genom att med-
lemmarna genom föreningen får del av de 
vinster som görs i Kommuninvest. 
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Nr 321. Utökning av verksamhet-
sområdet för den allmänna vatten- 
och avloppsanläggningen i Uppsa-
la kommun till att omfatta Starbo 
KSN-2012-0981 
 
Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
att utöka verksamhetsområdet för den all-
männa vatten- och avloppsanläggningen i Upp-
sala kommun för ändamålen vatten och spill-
vatten till att omfatta Starbo. 
 
Uppsala den 21 november 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman, 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, 
Simone Falk (M), Peter Nordgren, Karin 
Ericsson (C), Irene Zetterberg och Milischia 
Rezai (båda S). 
 
Ärendet 
Uppsala Vatten och Avfall AB har den 5 sep-
tember 2012 inkommit med skrivelse angående 
utökning av verksamhetsområdet för den all-
männa vatten- och avloppsanläggningen i Upp-
sala kommun till att omfatta Starbo. Ärendets 
bilaga 1. 
 
Bolaget har inhämtat miljö- och hälsoskydds-
nämndens bedömning vilken överensstämmer 
med bolagets förslag. Bilaga 2. Nämnden an-
ser att det är mycket svårt att få till långsiktiga 
och hållbara enskilda vatten- och avloppslös-

ningar pga markförhållanden och bebyggelse-
struktur i området och förespråkar därför att ett 
helhetsgrepp tas. 
 
Föredragning 
Kommunfullmäktige har att fastställa verksam-
hetsområde för den allmänna vatten- och av-
loppsanläggningen. Förslaget innebär att verk-
samhetsområdet utökas till att omfatta även 
den del av Starbo som inte omfattas av detalj-
planen från 2004 (och därför inte är ansluten 
till det kommunala VA-nätet). 
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Nr 322. Finansrapport avseende 
perioden 1 januari – 30 september 
2012 
KSN-2012-1136 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 
Uppsala den 21 november 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander 
(alla M), Mohamad Hassan, Peter Nordgren 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Simone Falk (M), Karin 
Ericsson (C), Irene Zetterberg och Milischia 
Rezai (båda S). 
 
Ärendet 
Kommunkoncernen 
Kommunkoncernens externa bruttoupplåning 
var 6,5 mdkr i slutet av september mot 5,8 
mdkr vid utgången av december 2011. Upp-
låningen ligger dock på samma nivå som 
föregående månad. Koncernens nettolåneskuld 
har ökat med 501 mnkr under året, varav 350 
avser Uppsalahem AB:s nettoupplåning och 
150 nettot av kommunens och bolagens ökade 
belastning på koncernkontot och förändringen i 
kommunens placeringar. Av ökningen i netto-
låneskuld har 40 mnkr tillkommit under sep-
tember månad. 
 
 
 
 

 
 
Kommunen 
Ingående nettofordran år 2012 var 411 mnkr. 
Utgående nettofordran i september 2012 är 435 
mnkr dvs en förbättring med 24 mnkr. Jämfört 
med föregående månad är förbättringen 27 
mnkr. 
 
Medelsaldot för upplåningen under perioden 
januari – september var 3 079 mnkr. Ränte-
kostnaderna uppgick till 72,8 mnkr. Det 
innebär en ränta på 3,15 procent. Avläses rän-
tan för endast september månad finner vi att 
den är lägre än för perioden. De förändringar i 
upplåning som skett under året har successivt 
sänkt räntan. 
 
Medelsaldot för placeringen/utlåningen var 
under perioden 3 481 mnkr. Ränteintäkterna 
uppgick till 91,2 mnkr, vilket motsvarar en 
ränta om 3,49 procent. Även snitträntan för 
utlåning har sänkts under året, per september 
var den 3,31 procent. 
 
Den genomsnittliga återstående räntebind-
ningstiden för placeringarna/utlåningen steg 
till 1,63 år per den 30 september. 
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Nr 323. Förslag till arvode för 
kommunstyrelsens utskott för 
mark- och exploateringsfrågor 
(MEX-utskottet) 
KSN-2012-1018 
 
Kommunfullmäktige 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta ERS-gruppens förslag men med ett 
förtydligande om en maximal ersättning 
motsvarande 100% av ett kommunalråds-
arvode och tidigare beslutade tillägg. 
 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman, 
Mats Gyllander och Simone Falk (alla M) 
reserverar sig till förmån för avslag på kom-
munstyrelsens förslag. 
 
Stefan Hanna (C) reserverar sig i form av 
särskilt yttrande enligt bilaga 2. 
 
Uppsala den 21 november 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Mohamad Hassan/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Cecilia Forss, Liv 
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander, 
Simone Falk (alla M), Mohamad Hassan, Peter 
Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), 
Marlene Burwick, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson, Irene Zetterberg, Milischia Rezai 
(alla S) och Frida Johnsson (MP). 
 
Ärendet 
ERS-gruppen har i skrivelse ( ärendets bilaga 
1) lagt förslag till arvode för uppdrag i 
kommunstyrelsens utskott för mark- och 
exploateringsfrågor (MEX-utskottet). Reserva-
tion har avgivits av (V)-ledamoten 
 
ERS-gruppen föreslår att för uppdraget som 
ordförande i kommunstyrelsens utskott för 
mark- och exploateringsfrågor utgår från och 
med år 2013 ett månadsarvode motsvarande 
grupp 5 i nuvarande ERS och för uppdraget 

som ledamot eller ersättare ett månadsarvode 
motsvarande grupp 6. 
 
Föredragning 
Kommunledningskontoret lägger inte förslag i 
frågor rörande arvoden till förtroendevalda 
utan för på detta sätt fram ERS-gruppens för-
slag.  
 
ERS-gruppen har inte angivit från när arvodet 
ska utgå. Då ERS-gruppen inte tar upp fråga  
om retroaktivitet föreslås att arvodet gäller från 
och med år 2013. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunalrådarvodet liksom månadsarvodena 
följer utvecklingen av arvodet för riksdags-
ledamöter. För innevarande år skulle föränd-
ringen innebära en kostnadsökning med 
210 535 kr.  
 
Bilaga 2 
C-reservation i form av särskilt yttrande  
 
Grundläggande ersättningsprinciper och regel-
verk är mycket olämpliga att ändra under inne-
varande mandatperiod. Principen att sittande 
ledande politiker själva skall besluta om sina 
egna arvoden är smaklöst och saknar helt stöd 
bland kommunens invånare. 
 
Om enskilda politiker som erbjuds möjligheten 
att ingå i ett beslutande forum anser att de inte 
är beredda att göra så om ersättningen anses 
för låg bör de inte erbjuda sina tjänster.  
 
Centerpartiet anser att nuvarande ersättnings-
principer och regelverk skall tillämpas men att 
kommunens ersättningssystem för politiker i 
grunden behöver ses över för att bli mer tids-
enligt. Det nya förslaget på ersättnings-
principer och regelverk bör fastställas i så bred 
politisk enighet som möjligt inför ett allmänt 
val och därefter tillämpas. 
 
Det är lämpligt att vid revideringen av ersätt-
ningsprinciper och regelverk jämföra mot-
svarande principer och regelverk som tillämpas 
kopplat till rikets sju största kommuner samt 
riksdagen. 
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Nr 324. Motion av Maria Gardfjell 
och Eva Adler (båda MP) om en 
bostadskö till trygghetsboenden 
KSN-2012-0677 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärns-
berg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, 
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szat-
mari Waldau (V) reserverar sig till förmån för 
bifall till motionen. 
 
Uppsala den 10 oktober 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Ce-
cilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla 
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (bå-
da FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärns-
berg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, 
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szat-
mari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Bengt 
Westman och Irene Zetterberg (båda S). 
 
Ärende 
I motion av Maria Gardfjell och Eva Adler 
(båda MP), väckt den 23 april 2012, yrkar mo-
tionärerna att kommunfullmäktige beslutar att 
uppdra åt äldrenämnden att ta initiativ till en 
bostadsförmedling för trygghetsboende till-
sammans med bostadsbolagen avseende an-
sökningar till trygghetsboenden, ärendets 
bilaga 1. 
 
 
 

 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till äldrenämnden, 
bilaga 2 och till Uppsalahem AB, bilaga 3.  
 
Äldrenämnden anser att det är mycket viktigt 
att möta de äldres behov av trygga och till-
gängliga bostäder med välfungerande trygg-
hetsbostäder. I IVE 2012-16 har nämnden ett 
uppdrag att införa ett tydligt system för trygg-
hetsbostäder. Nämnden har i samband med 
detta uppdrag gjort en genomlysning av frågan 
och har ambitionen att bidra till att ett tydligt 
och mer enhetligt system för trygghetsbostäder 
skapas.  
 
Nämnden har dock en viktig reservation kring 
frågan i och med att de inte själva förfogar 
över externa hyresvärdars bostäder och därför 
inte ensam kan införa ändringar i systemet. 
Nämndens ambition är dock att bjuda in till 
dialog med de olika aktörerna som finns på 
marknaden för att på så sätt undersöka möjlig-
heten till samordning. Nämnden planerar att 
tillskapa en resurs med uppgift att samordna 
ansökningarna, delta när bostäder ägda av 
kommunen visas och informera i frågan.  
Uppsalahem stöder motionärerna i viljan att 
det ska vara enkelt och möjligt att få ett pas-
sande boende som äldre. Motionärernas förslag 
löser inte självklart de frågeställningar som tas 
upp. Enligt Uppsalahem söker endast 20 pro-
cent aktivt bostad av de som står i kö till deras 
reguljära bostäder, medan resterande är an-
slutna för eventuella framtida behov. En 
gemensam kö skulle enligt Uppsalahem leda 
till att man som individ måste stå i flera köer 
ifall man önskar flytta till en annan hyresrätt 
tidigare eller är osäker på när i livet man är i 
behov av en ny bostad, då kön till enbart trygg-
hetsbostäder inte ger någon flexibilitet till 
andra boenden. 
 
Ett annat argument Uppsalahem framför är att 
de vid all nyproduktion har högt fokus på till--
gänglighet och möjligheten till kvarboende 
vilket skapar fler möjligheter utanför konceptet 
trygghetsbostäder. 
 
Föredragning 
Uppsalahem och äldrenämnden anser båda att 
frågan kan lösas genom dialog mellan berörd 
nämnd och de olika bostadsbolagen. Eftersom 



nämnden redan har påbörjat detta arbete och 
mot bakgrund av att det är fler aktörer än kom-
munen på marknaden och en lösning därför 
kräver samförstånd mellan aktörerna föreslås 
att motionen avslås.  
  
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget som innebär att äldrenämnden enligt 
tidigare uppställd plan tar initiativ till dialog 
med övriga bostadsaktörer för ett vidare-ut-
vecklat gemensamt kösystem avseende trygg-
hetsbostäder bedöms rymmas inom befintliga 
budgetramar för de olika involverade aktö-
rerna.  
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Nr 325. Motion av Johan Lund-
qvist (MP) om cykelförmåner för 
kommunens medarbetare 
KSN-2011-0513 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda 
MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar 
sig till förmån för bifall till motionen. 
 
Uppsala den 10 oktober 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Ce-
cilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla 
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (bå-
da FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärns-
berg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, 
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szat-
mari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Bengt 
Westman och Irene Zetterberg (båda S). 
 
Ärendet 
Johan Lundqvist (MP) har i en motion, väckt 
den 26 september 2011, föreslagit att kom-
munstyrelsen får i uppdrag att införa cykel-
förmåner för kommunens medarbetare. 
Cykelförmånerna skulle enligt förslaget inne-
fatta exempelvis leasingcyklar alternativt ra-
batt på inköp av privat cykel, betald service på 
privat cykel upp till ett visst belopp samt rabatt 
på säkerhetsutrustning. Motionen återges i 
ärendets bilaga 1. 
 
 
 

 
Remissbehandling 
Yttranden i frågan har inkommit från styrelsen 
för Vård och Bildning samt styrelsen för 
Teknik och Service. 
 
Styrelsen för Vård och Bildning instämmer i 
vikten av en omställning av Uppsalatrafiken i 
mer miljövänlig riktning och att fler använder 
cykel som transportmedel till och från arbetet. 
Styrelsen menar att en utgångspunkt för att 
locka bilister att övergå till att börja cykla till 
jobbet är att det finns bra och säkra cykelvägar. 
Styrelsen pekar på att det därför är önskvärt 
med en översyn och utveckling av cykel-
vägnätet. Motionens förslag är lovvärda men 
behöver utredas på flera punkter, både när det 
gäller kostnader för införandet, administration 
i befintliga system och utredning av miljö- och 
hälsovinster, bilaga 2. 
 
Styrelsen för Teknik och Service anför att 
kommunen redan idag uppmuntrar medar-
betare att använda miljövänliga transportsätt. 
Detta stöds också av kommunens riktlinjer för 
resor i tjänsten, som anger att ”vid korta 
tjänsteresor går eller cyklar vi så ofta det är 
möjligt”. Inom styrelsens verksamhetsområden 
finns även tjänstecyklar att låna under arbets-
dagen. Sammantaget menar styrelsen att det 
inte är motiverat att införa cykelförmåner för 
kommunens medarbetare, bilaga 3. 
 
Föredragning 
Motionärer nämnder att Göteborgs stad har 
infört cykelförmåner för medarbetarna inom 
Göteborgs stad. Initialt beräknade staden att 
förmånspaketet skulle kosta staden ungefär 5 
miljoner kronor om året. Det beslut som staden 
sedan tog handlar om att erbjuda medarbetare 
en cykelförmån till ett värde av 500 kr per 
medarbetare. Staden räknar med att om alla 
medarbetare (drygt 30 000) skulle utnyttja 
denna förmån skulle det innebära en kostnad 
på cirka 15 miljoner kr på årsbasis. Den admi-
nistrativa hanteringen av förmånen är då inte 
inräknad.   
 
En förmån med förmånscyklar för 
medarbetarna i Uppsala skulle troligtvis inte 
kunna utnyttjas av alla medarbetare. Uppsala, 
som en del av en expansiv region, med en om-
fattande in- och utpendling, har ett icke 



obetydligt antal medarbetare som pendlar in 
till kommunen till sina arbetsplatser. Det finns 
många medarbetare som har sådana rese-
avstånd mellan bostad och arbetsplats att det 
inte är möjligt för dem att cykla till och från 
jobbet. Det skulle innebära att dessa med-
arbetare inte skulle kunna ta del av en sådan 
förmån. Att införa en förmån som tar fasta på 
att uppmuntra cykling till och från jobbet 
skulle därför betyda att kommunen inte tilläm-
par en enhetlig arbetsgivarpolitik som alla kan 
ta del av. Den friskvårdsförmån som kommu-
nen för närvarande har, möjliggör istället för 
samtliga medarbetare, oavsett bostadsort, att 
investera i sin hälsa, och att själv välja, utifrån 
ett spektrum av aktiviteter och erbjudanden, 
hur det ska gå till. Friskvårdsstödet är dess-
utom skattefritt för medarbetarna. 
 
Att ställa om Uppsalatrafiken i en miljö-
vänligare riktning är en viktig fråga ur såväl 
klimatperspektiv som folkhälsoperspektiv. 
Kommunen har därför gjort många satsningar 
och nått långt i strävandena mot en långsiktig, 
hållbar omställning. Utvecklingen av trafik-
säkerheten pågår ständigt. Nya cykelvägar och 
cykelparkeringar byggs och befintliga för-
bättras. Ett omfattande arbete pågår också med 
att sätta upp nya skyltar och vägvisningar ut-
med de cykelvägar som är tätt trafikerade av 
cyklister.  
 
Kommunfullmäktige har i IVE 2012-2115 
givit gatu- och samhällsmiljönämnden uppdrag 
att utarbeta en cykelstrategi. Den planeras att 
presenteras under hösten.   
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Nr 326. Motion av Pavel Gamov 
(SD) om traditionella skolavslut-
ningar 
KSN-2012-0764 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Uppsala den 10 oktober 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Ce-
cilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla 
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (bå-
da FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärns-
berg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, 
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Sza-
mari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Bengt 
Westman och Irene Zetterberg (båda S). 
 
Ärendet 
I motion av Pavel Gamov (SD), väckt den 28 
maj 2012, föreslås att de kommunala skolorna 
ska vara skyldiga att, i samråd med försam-
lingarna, anordna traditionella, kyrkliga skol-
avslutningar för de elever och föräldrar som så 
önskar. De föreslås också att de kommunala 
skolorna ska vara skyldiga att ställa frågan om 
man vill hålla sin avslutning i kyrkan till ele-
verna och samordna kyrkliga avslutningar om 
minst 10 procent av eleverna så önskar, ären-
dets bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till Styrelsen för vård 
och bildning, bilaga 2. 
 

Styrelsen för vård och bildning framför att 
skolorna själva beslutar om hur skolavslut-
ningarna ska utformas och i den planeringen 
ska skollagen och Skolverkets juridiska väg-
ledning följas. Skollagen säger att utbildningen 
vid en skolenhet eller förskoleenhet med 
offentlig huvudman ska vara icke-konfes-
sionell. Skolverket ger rektor juridisk vägled-
ning angående skolavslutningar och anger 
bland annat följande. Eleverna ska inte behöva 
utsättas för religiös påverkan i skolan. Det gäl-
ler även vid skolavslutningar eftersom det är 
en del av skolans verksamhet. Det går bra att 
ha skolavslutning i kyrkan om den utformas så 
att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet 
och den gemensamma samvaron. Det får dock 
inte förekomma några religiösa inslag som 
bön, välsignelse eller trosbekännelse. 
 
Föredragning 
I 1 kap. 2 § regeringsformen (RF) stadgas att 
den offentliga makten ska utövas med respekt 
för alla människors lika värde. Det allmänna 
ska också motverka diskriminering av män-
niskor, bland annat på grund av nationellt eller 
etniskt ursprung eller religiös tillhörighet. 
 
Enligt 2 kap. 2 § RF är varje medborgare gen-
temot det allmänna skyddad mot tvång att ge 
till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, 
kulturellt eller annat sådant hänseende. Med-
borgaren är också gentemot det allmänna skyd-
dad mot tvång att delta i sammankomst för 
opinionsbildning eller annan meningsyttring. 
 
Religionsfriheten, liksom den negativa reli-
gionsfriheten som beskrivs som rätten att avstå 
från religion, skyddas också av artikel 9 i lagen 
(1994:1219) om den europeiska konventionen 
angående skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna (Europakon-
ventionen). 
 
I 1 kap. 6–7 §§ i skollagen (SFS 2010:800) 
finns bestämmelser om konfessionella inslag i 
förskole- och skolverksamheten. Den svenska 
skolan är icke-konfessionell. Det betyder att 
det inte får förekomma religiösa inslag i utbild-
ningen och att eleverna inte ska utsättas för re-
ligiös påverkan.  
 
 
 



Skolverket säger i sin juridiska vägledning till 
skolorna att det är acceptabelt med skolav-
slutning i kyrkan om tonvikten ligger på tra-
ditioner, högtidlighet och den gemensamma 
samvaron. En förskola eller skola bör alltid 
noga överväga om det är lämpligt att hålla en 
avslutning i kyrkan eller en annan religiös 
lokal. Avslutningen är en betydelsefull del av 
skolans verksamhet. Det är därför viktigt att 
skolan utformar avslutningen så att alla elever 
kan delta och att föräldrarna kan låta sina barn 
delta utan att de känner att de blir ensidigt 
påverkade i någon trosriktning. 
 
Det är rektor på varje enskild kommunal skola 
som beslutar och ansvarar för skolavslutningen 
liksom verksamheten i övrigt. Rektor har att ta 
hänsyn till skollagen samt skolverkets riktlinjer 
vilket gör att traditionella kyrkliga skolav-
slutningar med exempelvis bön, välsignelse 
eller trosbekännelse inte är möjlig. 
 
Kommunstyrelsen anser i likhet med styrelsen 
för vård och bildning att skolavslutningarna 
även framledes ska få beslutas av skolorna 
själva utifrån svensk lag.  
 
Med hänvisning till föredragningen i ärendet 
föreslås avslag på motionen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till 
beslut 
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Nr 327. Motion av Pavel Gamov 
(SD) om att avsk affa stödet till 
utländska författare 
KSN-2012-0462 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Uppsala den 10 oktober 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Ce-
cilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla 
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (bå-
da FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärns-
berg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, 
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Sza-
mari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Bengt 
Westman och Irene Zetterberg (båda S). 
 
Ärendet 
I en motion av Pavel Gamov (SD), väckt den 
27 februari 2012, föreslås kommunfullmäktige 
att uppdra åt kulturnämnden att begära utträde 
ur organisationen ICORN samt att uppdra åt 
kulturnämnden att säga upp avtalet om eko-
nomiskt stöd till fristadsförfattare. Anled-
ningen är att Sverigedemokraterna inte anser 
det vara Uppsala kommuns eller Uppsala-
bornas ansvar att på detta sätt finansiera en 
gräddfil åt utländska författare och menar att 
alla asylsökande bör behandlas likvärdigt och 
Uppsala kommuns stöd bör därför avskaffas 
ärendets bilaga 1. 
  
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till kulturnämnden. 
 

Kulturnämnden förordar att motionen avslås 
med motiveringen att fristadsstipendiet har 
kulturpolitisk betydelse. En viktig aspekt av 
fristadsarbetet är, förutom att stärka yttran-
defrihet, att arbetet innebär möjligheter till nya 
möten och nätverk samt att ett kreativt och 
stimulerande litterärt klimat har skapats i 
Uppsala. Nationellt har Kulturrådet uttalat en 
tydlig vilja att stimulera fristadsarbetet i Sveri-
ge och uppmanar till fler fristäder och inom 
EU förs diskussioner om hur man kan utveckla 
så kallade Shelter cities för kulturskapare, 
bilaga 2. 
 
Föredragning 
En rad städer runt om i världen har åtagit sig 
att ge en fristad för förföljda författare. Idén 
växte fram efter ett dödshot som riktades mot 
den brittiske författaren Salman Rushdie av 
Irans dåvarande religiöse ledare ayatollah Kho-
meini i slutet av 80-talet. Rushdie anklagades 
för att ha smädat islam i sin bok Satans-
verserna. 
 
I dag finns över 40 fristäder i världen. De sju 
svenska fri”städerna” är Stockholm, Malmö, 
Uppsala, Göteborg, Växjö, region Skåne samt 
från och med i höst även Sigtuna. Ytterligare 
städer i Sverige ligger i startgroparna. Fri-
städerna har en egen organisation, Interna-
tional Cities of Refuge Network (ICORN), 
med högkvarter i norska Stavanger. Nätverkets 
verksamhet går ut på att ge förföljda och hota-
de eller fängslade författare och journalister en 
fristad under ett till två år i någon av sina med-
lemsstäder runt om i världen. Tanken är att 
författaren eller journalisten ska få en lugn och 
trygg plats att bedriva sitt arbete ifrån. 
 
Att fristadsarbetet i Uppsala stärker det egna 
lokala kulturlivet och framför allt inom litte-
raturområdet är viktigt och helt förenligt med 
de inriktningsmål som finns i IVE 2013-2016; 
Uppsalas kultur är tillgänglig för alla och 
kännetecknas av kreativitet, hög kvalitet och 
interkulturella utbyten samt Uppsala är en stad 
för det fria ordet, litteraturen och författarna.  
 
En annan aspekt är möjligheten för Uppsala 
kommun att värna om mänskliga rättigheter 
generellt. Mot bakgrund av föredragningen i 
ärendet finner kommunstyrelsen, i likhet med 
kulturnämnden, ingen anledning att begära 



utträde ur organisationen ICORN. Detsamma 
gäller förslaget att säga upp avtalet om eko-
nomiskt stöd till fristadsförfattare. I sam-
manhanget bör tilläggas att Fristad Uppsala är 
utformat som ett stipendium och inte ett avtal.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till 
beslut. 
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Nr 328. Motion av Elnaz Alizadeh 
(S) om befolkningsgruppen 
analfabeter ökar i Uppsala 
KSN-2012-0841 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärns-
berg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, 
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szat-
mari Waldau (V) reserverar sig till förmån för 
att kommunfullmäktige ska besluta att besvara 
motionen. 
 
Uppsala den 7 november 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), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria 
Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, 
Simone Falk (båda M), Peter Nordgren (FP), 
Bengt Westman, Irene Zetterberg, (båda S), 
och Emma Wallrup (V). 
 
I motion av Elnaz Alizadeh (S), väckt den 12 
juni 2012, yrkar motionären att kommun-
fullmäktige ger uppdrag att kartlägga utbild-
ningsbakgrunden och därmed även utbred-
ningen av analfabetism bland kvinnliga flyk-
tingar och anhöriginvandrade. Detta görs 
lämpligen genom samverkan med arbetsför-
medlingen och berörda utbildningsanordnare. 
Av kartläggningen bör framgå om utbred-
ningen av analfabetism ökar eller minskar. 

Vidare yrkas att lämna förslag på åtgärder som 
kan vidtas av kommunens berörda nämnder. 
ärendets bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, bilaga 2.  
 
Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 
(UAN) påtalar i sitt yttrande att den kontroll av 
utbildningsbakgrund inför svenskundervisning 
för invandrare/flyktingar som motionären 
efterlyser redan görs. UAN hänvisar också, vad 
gäller motionärens andra förslag, till att all un-
dervisning redan tar hänsyn till individens be-
hov och förutsättningar. Nämnden redovisar 
vad som görs och att nämnden kontinuerligt 
följer upp samtliga verksamheter så att dessa 
ger varje individ det den behöver utifrån den-
nes behov och förutsättningar. 
 
Föredragning 
Förmågan att läsa och skriva är en grund-
förutsättning för delaktighet i det svenska sam-
hället och ett självständigt oberoende liv med 
möjlighet till egen försörjning. En av de grup-
per som har svårast att få arbete är gruppen 
med låg eller ingen utbildning. Dessa behöver 
individuellt anpassade och multifacetterade 
åtgärder för att på sikt kunna bli självför-
sörjande. Problemen är komplexa och måste 
angripas tvärsektoriellt från flera nivåer där 
kommunen är en av flera aktörer.  
 
Mot bakgrund av att undervisningen i svenska 
för nyanlända invandrare/flyktingar redan 
kartlägger individens utbildningsbakgrund och 
individuella förutsättningar för inlärning be-
hövs ingen ytterligare kartläggning av situa-
tionen. Utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden som av fullmäktige fått uppdraget att 
ansvara för detta och även bland annat för 
arbetsmarknadsåtgärder har uppdraget att följa 
utvecklingen och vidta de åtgärder som be-
döms behövliga ur ett medborgarperspektiv. 
Nämnden har också, i likhet med alla övriga 
nämnder och styrelser, uppdraget att vid behov 
samverka med andra nämnder/styrelser i syfte 
att tillgodose medborgarnas intressen. Med 
anledning härav föreslås därför avslag på 
motionen.  



 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till 
beslut.  
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Nr 329. Motion av Robert Dam-
berg och Maria Gardfjell (båda 
MP) om att sk apa ett grönt stråk 
mellan Funbo och Fjällnora 
KSN-2012-0609 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärns-
berg och Hilde Klasson (alla S) reserverar sig 
till förmån för bifall till motionens andra att-
sats. 
 
Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda 
MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar 
sig till förmån för bifall till motionen. 
 
Uppsala den 7 november 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), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria 
Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, 
Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP), 
Bengt Westman, Irene Zetterberg (båda S) och 
Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Robert Damberg och Maria Gardfjell (båda 
MP) har i motion, väckt den 26 mars 2012, yr-
kat att plan- och byggnadsnämnden får i upp-
drag att utöka områdesbestämmelserna kring 
Marielund att omfatta ett större område som 

sträcker sig från Funbosjön till Trehörningen 
samt att gatu- och samhällsmiljönämnden får i 
uppdrag att inleda ett arbete för att skapa en 
sammanhållen cykelväg från Uppsala till 
Fjällnora. Motionen återges i ärendets bilaga 
1. 
 
Remissbehandling 
Ärendet har remitterats till gatu- och samhälls-
miljönämnden och plan- och byggnads-
nämnden. Remissvaren återges i bilaga 2 och 
3.  
 
Båda nämnderna anför beträffande förslaget 
om att utöka områdesbestämmelserna kring 
Marielund, att den fördjupade översiktsplanen 
(FÖP) för Funbo i sina riktlinjer redan värnar 
det motionärerna vill, med undantag för utred-
ningsområdet för bebyggelse vid Marielund. 
Där har plan- och byggnadsnämnden påbörjat 
ett programarbete i enlighet med intentionerna 
i FÖP Funbo.  
 
Vad gäller uppdraget om en sammanhållen 
cykelväg konstaterar plan- och byggnadsnämn-
den att förslag till sträckning av en rekrea-
tionscykelväg redan finns med i FÖP:en och 
att motionärerna föreslår en alternativ sträck-
ning. Gatu- och samhällsmiljönämnden noterar 
samma förhållanden och har beslutat att beakta 
den alternativa dragningen i samband med 
genomförandet av FÖP Funbo. 
 
Föredragning 
Kommunstyrelsen instämmer med nämnderna 
beträffande en utökning av områdesbestäm-
melserna kring Marielund att det inte kan moti-
veras och saknar stöd i antagen FÖP.  
 
FÖP Funbo föreslår inget bebyggelsetillskott i 
det öppna landskapet kring samt söder om 
Funbo. För Marielund säger planen att ny be-
byggelse inom utredningsområdet ska föregås 
av planutredning som klargör förutsättningarna 
på lång och kort sikt för bland annat be-
byggelse, rekreation, trafik, service och VA-
anslutningar samt ger anvisningar för hur kul-
turmiljön ska bevaras och utvecklas.  
 
Det programarbete som kommunstyrelsen givit 
plan- och byggnadsnämnden i uppdrag att ge-



nomföra får ge svar på vilken balans som ska 
hållas mellan exploatering och bevarande/-
utveckling av grönstruktur. Detta program-
arbete samt de riktlinjer som finns i FÖP:en 
bör vara tillräckliga för att säkerställa att be-
byggelsen utvecklas i samklang med områdets 
karaktär. 
 
Vad gäller rekreationscykelvägen anser kom-
munstyrelsen att den i FÖP:en skisserade 
sträckan har högst prioritet eftersom den på 
delen mellan Marielunds station och västerut 
förenar möjligheten till vardagscyklande 
(skola, arbete, service) med rekreationscykling. 
Motionärernas föreslagna alternativ från 
Spångtorp och österut är inte genaste väg för 
stadsbor och tätorten vid Bärby/Gunsta, 
men kan tillsammans med FÖP:ens föreslagna 
sträckning ge en möjlig rundtur med Fjällnora 
och Gunsta som noder.  
 
Gatu- och trafiknämnden har dock beslutat att 
beakta möjligheten i samband med 
genomförandet av FÖP Funbo. Samtidigt är 
det av vikt att nämnden beaktar givna eko-
nomiska ramar då motionärernas föreslagna 
alternativ kan innebära en fördyring. 
 
Av ovanstående framgår att behov av ytter-
ligare uppdrag inte föreligger. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till 
beslut 
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Nr 330. Motion av Maria Gardfjell 
(MP) om att barn i försk olan 
måste få vistas i en ”giftfri” miljö 
KSN-2012-0434 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att uppdra till barn- och ungdomsnämnden att i 
samverkan med miljö- och hälsoskydds-
nämnden utreda hur arbetet för att minska ex-
ponering och risker med kemikalier på för-
skolorna i Uppsala kommun skulle kunna ut-
vecklas, samt 
 
att därmed besvara motionen. 
 
Uppsala den 7 november 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), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria 
Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, 
Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP), 
Bengt Westman, Irene Zetterberg (båda S) och 
Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Maria Gardfjell (MP) har i motion, väckt den 
27 februari 2012, yrkat att kommunfullmäktige 
ger barn- och ungdomsnämnden (BUN) i upp-
gift att tillsammans med miljö- och hälso-
skyddsnämnden (MHN) ta fram miljökrav och 
en handlingsplan för hur förskolorna i Uppsala 
kommun snabbt ska bli mer hälsosamma att 
vistas i för barnen. Ärendets bilaga 1. 

Remissbehandling 
Motionen remitterats till BUN, MHN, styrel-
sen för Vård och bildning och fastighetsägar-
nämnden. Samtliga remissinstanser anser att 
det är angeläget att arbeta för att förskolorna 
ska bli mer hälsosamma att visats i för barnen. 
Vare sig BUN eller MHN ser dock att det lig-
ger i deras uppdrag att ta fram miljökrav och 
en handlingsplan. I BUN har reservation läm-
nats av (S), (V) och (MP). 
 
Styrelsen för Vård och bildning beskriver att 
de idag arbetar för att minska exponering och 
risker med kemikalier på förskolan genom 
miljöledningsarbetet samt genom riktade in-
formationsinsatser om exempelvis kemikalier i 
barns vardag och ftalater i leksaker. 
 
Fastighetsägarnämnden har i samband med re-
missen beslutat att uppdra till kontoret för sam-
hällsutveckling (KSU) i att utarbeta riktlinjer i 
syfte att deras (barns) hälsa inte påverkas ne-
gativt i Uppsala kommuns pedagogiska lo-
kaler. 
 
Föredragning 
Motionen har tolkats som gällande all för-
skoleverksamhet i den geografiska kommunen, 
dvs inte endast rör den kommunalt drivna 
verksamheten.  
 
Kommunstyrelsen instämmer med remiss-
instanserna i vikten av att förebygga och mins-
ka risken för att barn utsätts för farliga kemi-
kalier på förskolan och konstaterar att Vård 
och bildning fokuserar denna fråga på ett bra 
sätt. Mer återstår dock att göra. Kemikalier är 
en del av vår vardag och förekommer i alla ty-
per av produkter vi möter. Riskerna är många 
och i stora delar outredda. Barn är särskilt ut-
satta både genom sin storlek och genom sitt 
beteende. 
 
Det ligger inte i BUN:s uppdrag att formulera 
miljökrav och handlingsplan. Däremot kan 
BUN i egenskap av uppdragsnämnd utreda hur 
nämndens arbete med att förebygga och mins-
ka barns exponering av kemikalier i förskolan 
skulle kunna utvecklas. Ett av de övergripande 
målen i det barn- och ungdomspolitiska prog-
rammet är att barn ”lever i en god fysisk och 



psykisk miljö”. Att arbeta för att minska de 
kemiska riskerna i förskolan ligger väl i linje 
med detta mål. Därför föreslås ett uppdrag till 
barn- och ungdomsnämnden att i samverkan 
med miljö- och hälsoskyddsnämnden, inom 
ramen för myndighetens serviceskyldighet, 
utreda hur arbetet för att minska exponering 
och risker med kemikalier på förskolorna i 
Uppsala kommun skulle kunna utvecklas och 
att motionen därmed besvaras. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utredningsuppdraget ska hanteras inom be-
fintlig budgetram. 
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Nr 331. Motion av Ilona Szatmari 
Waldau, Kjell Haglund (båda V) 
och Rickard Malmström (MP) om 
möjlighet för ideella föreningar att 
lämna grovavfall 
KSN-2012-0608 
 
Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att uppdra till Uppsala Vatten och Avfall AB 
att finna former för avtal om möjlighet för 
ideella föreningar att lämna grovavfall, samt 
 
att därmed besvara motionen. 
 
Uppsala den 21 november 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman, 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
 Dessutom närvarande: Mats Gyllander, 
Simone Falk (M), Peter Nordgren, Karin 
Ericsson (C), Irene Zetterberg och Milischia 
Rezai (båda S). 
 
Ärendet 
Ilona Szatmari Waldau, Kjell Haglund (V) och 
Richard Malmström (MP) har i motion, väckt 
den 26 mars 2012, yrkat att kommunfull-
mäktige (KF) beslutar att ge direktiv till Upp-
sala Vatten och Avfall AB att låta ideella före-
ningar få lämna människors grovavfall gratis. 
De ideella föreningar som kan komma ifråga är 
framförallt de som bedriver loppis, dvs om-
händertar och säljer olika saker i syfte att få in 
pengar till den sociala verksamheten. Motio-
nen återges i ärendets bilaga 1. 
 

 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till Uppsala Vatten 
och Avfall AB. Yttrandet redovisas i bilaga 2.  
 
Bolaget beskriver förutsättningarna för att låta 
ideella föreningar lämna människors grov-
avfall gratis. Bolaget redovisar att det enligt 
Miljöbalken (MB) inte har laglig möjlighet att 
via renhållningstaxan finansiera hantering av 
avfall från ideella föreningar. Om KF vill följa 
motionens intentioner kan ett riktat kommun-
bidrag ges till berörda föreningar. Ett sådant 
stöd bör hanteras av berörd kommunal nämnd 
eller styrelse utsedd av KF. Uppsala Vatten 
och Avfall AB anser sig inte vara en lämplig 
aktör för att hantera föreningsstöd då bolaget 
inte har mandat för myndighetsutövning.  
 
Föredragning 
Att via renhållningstaxan finansiera hantering 
av avfall från ideella föreningar är inte möjligt 
enligt lag. Detta klargjordes även 2002 då en 
liknande motion var uppe i KF (KF 2002-05-
27 § 128) och lagstiftningen har därefter inte 
ändrats. För att kommunen ska kunna agera i 
enlighet med motionens intention så måste 
frågan lösas på annat sätt. 
 
2002 avslogs den då aktuella motionen med 
motiveringen att frågan bör lösas på nationell 
nivå. KF ansåg det inte vara lämpligt att Upp-
sala kommun ensidigt beslutar att undanta 
ideella föreningar från att betala avgift efter-
som det skulle kunna leda till att föreningar 
från andra kommuner då väljer att lämna sitt 
avfall avgiftsfritt i Uppsala. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till 
beslut. 
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Nr 332. Motion av Malena Ranch 
(MP) om undertecknande av den 
europeiska jämställdhetsdeklara-
tionen 
KSN-2012-0537 
 
Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärns-
berg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, 
Frida Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari 
Waldau (V) reserverar sig till förmån för bifall 
till motionen. 
 
Uppsala den 21 november 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman, 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
 Dessutom närvarande: Mats Gyllander, 
Simone Falk (M), Peter Nordgren, Karin 
Ericsson (C), Irene Zetterberg och Milischia 
Rezai (båda S). 
 
Ärendet 
I en motion av Malena Ranch (MP), väckt den 
26 mars 2012, föreslås kommunfullmäktige 
fatta beslut om att underteckna den europeiska 
jämställdhetsdeklarationen. Anledningen är att 
folk- och centerpartister från Uppsala läns 
landsting har berättat om positiva effekter av 
undertecknandet sedan landstinget skrev under 
deklarationen. Motionären menar att fördelarna 
med att underteckna deklarationen handlar 
bland annat om att Uppsala får tillgång till 
erfarenhetsutbyte och kunskap från andra som 

undertecknat deklarationen, både nationellt och 
internationellt. Det är även ett sätt att få igång 
ett praktiskt och strukturerat arbete med jäm-
ställdhet i kommunen.  
 
Motionen återges i ärendets bilaga 1. 
 
Föredragning 
Den europeiska jämställdhetsdeklarationen 
(CEMR-deklarationen. CEMR – The Council 
of European Municipalities and Regions) är ett 
verktyg för kommuner, landsting och regioner 
att integrera jämställdhetsperspektivet i det po-
litiska beslutsfattandet och i den praktiska 
verksamheten. Avsikten är att se till att diskri-
mineringslagstiftningen efterlevs och att prin-
ciper reglerade i internationella avtal omsätts i 
praktik på lokal och regional nivå (bilaga 2).  
 
Deklarationen belyser ett stort antal frågor ur 
ett jämställdhets- och kvalitetsperspektiv och 
är utformad för att oavsett verksamhetsområde 
fungera som en vardagschecklista. 
 
Den politiska församling som beslutar om ett 
undertecknande ansluter sig till deklarationens 
sex principer om jämställdhet och förbinder sig 
därmed att verka för ett förverkligande av des-
sa. Principerna handlar om att jämställdhet 
mellan kvinnor och män är en grundläggande 
rättighet, att för att åstadkomma jämställdhet 
mellan kvinnor och män är det nödvändigt att 
bekämpa flerfaldig diskriminering och andra 
hinder, att representativt deltagande av kvinnor 
och män i beslutsprocessen är en förutsättning 
för ett demokratiskt samhälle, att avskaffa ste-
reotypa könsroller är avgörande för att uppnå 
jämställdhet, att integrera ett jämställdhets-
perspektiv i alla verksamheter i kommuner och 
regioner är nödvändigt för att främja jäm-
ställdhet samt att tillräckligt finansierade hand-
lingsplaner och program är nödvändiga verk-
tyg för att främja jämställdhet. Därutöver finns 
30 artiklar som fungerar som ett stöd för hur 
man går från ord till handling. Varje kommun 
har rätt att göra en självständig bedömning av 
vilken eller vilka frågor i deklarationen man 
vill fokusera på.  
 
Vidare ska undertecknaren utarbeta en hand-
lingsplan för jämställdhet och tillsätta nödvän-
diga resurser för att den genomförs. Ett under-
tecknande möjliggör också erfarenhetsutbyte 
och jämförelse med andra kommuner, land-
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sting och regioner – både nationellt och inter-
nationellt. 
 
Kommunfullmäktige behandlade den 27 
februari 2009 en motion av Ilona Szatmari 
Waldau (V) om undertecknande av CEMR-
deklarationen (KSN-2008-0240). Kommun-
fullmäktige besvarade då motionen med att 
Uppsala kommun då ansökt om medel från 
SKL för att stärka jämställdhetsinteg-
reringsarbetet i kommunen och att SKL sett 
positivt på att Uppsala kommun hade kopplat 
sitt jämställdhetsarbete till hela arbetet med 
hållbar utveckling. Samtidigt beslutade kom-
munfullmäktige att uppdra till kommun-
styrelsen att driva och leda ett långsiktigt och 
systematiskt arbete med jämställdhet-
integrering. Det senare skulle involvera samt-
liga nämnder och helägda bolag i kommunen. 
Ett undertecknande av CEMR-deklarationen 
eller ytterligare politiskt beslut bedömdes inte 
behövas. Istället såg kommunfullmäktige det 
vara mer angeläget att utveckla jämställdhet-
sarbetet utifrån gällande beslut och kom-
munens policy för hållbar utveckling.  
 
Sedan dess har Uppsala kommun beviljats me-
del från SKL inom projektet Hållbar jäm-
ställdhet från 2010 till oktober 2013. Arbetet i 
projektet fortgår och inbegriper idag sex  pilot-
enheter samt kommunledningskontoret. Enligt 
IVE 2012-2015 har kommunfullmäktige be-
slutat om inriktningsmålet ”Arbetet med jäm-
ställdhetsintegrering inom alla verksamhets-
områden ska vidareutvecklas. Jämställdhet ska 
vara en naturlig del i verksamhetsutvecklingen 
och i alla led av beslutsfattande, planering och 
utförande av verksamhet”. IVE 2013-2016 har 
inriktningsmålet att ”Jämställdhetsintegrering 
är en naturlig del inom alla verksamhets-
områden och utvecklas kontinuerligt”. Hållbar-
hetspolicyn har sin utgångspunkt bland annat i 
de mänskliga rättigheterna som betonar allas 
lika värde, delaktighet och inflytande. Nöd-
vändiga politiska beslut finns således alltjämt 
vad gäller jämställdhetsintegrering. 
 
Projektet Hållbar jämställdhet har arbetat med 
jämställdhetsintegrering och såväl arbetet som 
verksamheterna har utvecklats och gjort fram-
steg i de piloter som deltar. 2012 pågår inget 
strukturerat arbete med jämställdhetsinteg-
rering utanför projektet. Intresset för de utbild-
ningsinsatser och kontakter i frågan som er-

bjudits generellt har hittills mötts med ett svalt 
intresse.  
 
CEMR-deklarationen skulle kunna fungera 
som ytterligare viljeyttring från kommun-
fullmäktige och kommunstyrelsens sida att 
arbeta än mer aktivt med jämställdhets-
integrering. Men med ett undertecknande följer 
nya åtaganden. Men med dagens inrikt-
ningsmål finns redan ett tydligt uppdrag, ett 
uppdrag som dock förtjänar att lyftas årligen. 
Istället för att uppfylla ytterligare åtaganden, 
som ett undertecknande av deklarationen inne-
bär, behövs att fullfölja redan påbörjat arbete 
och inriktningen enligt befintliga inriktnings-
mål. 
 
Framgångsfaktorerna för jämställdhetsinteg-
rering är, enligt Nationella sekretariatet för 
genusforskning, politikers ansvarstagande 
genom styrning och tilldelning av resurser 
samt utbildning och kunskap som relateras till 
den aktuella verksamheten. Dessutom är kart-
läggningar av verksamheter med fokus på kön 
viktigt. Denna kunskap utgör grunden för de 
mätbara mål som sätts upp för arbetet. Slut-
ligen nämns vikten av att använda expertis och 
att arbetet är förankrat i aktuell forskning om 
jämställdhet och jämställdhetsintegrering. 
Uppsala kommun behöver därmed lägga fort-
satta resurser på redan påbörjat arbete och säk-
ra att arbetet blir stadigvarande och spritt till 
alla nämnder och helägda bolag.  
 
Att kontinuerligt efterfråga resultat i arbetet 
med jämställdhetsintegrering, att tillse att arbe-
tet ges tillräckliga resurser och konsekvent på-
minna om och sätta nya mål behövs för att vår 
medborgarservice ska bli mer jämställd. Flera 
av deklarationens principer och artiklar be-
handlas redan inom vår kommunala orga-
nisation genom befintliga styrdokument och 
uppföljning av desamma. Det erfarenhets-
utbyte som nämns i motionen finns också 
genom SKLs nationella satsning Hållbar 
jämställdhet där Uppsala kommun ingår. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Jämställdhetsintegrering utanför projektet 
Hållbar jämställdhet förutsätter att arbetet sker 
inom ramen för ordinarie verksamhet med be-
fintliga resurser.  
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Nr 333. Fråga av Jeannette Esca-
nilla (V) om bibliotekets uppsökan-
de verksamhet inom äldreomsor-
gen 
KSN-2012-1154 
 
Kommunfullmäktige 
 
Fråga 
 
Vänsterpartiet som enda parti yrkade återremiss  
i ärendet och reserverade sig mot äldrenämn-
dens beslut att säga upp avtalet avseende 
bibliotekens uppsökande service och beslut att 
översända beslutet enbart för kännedom till 
kulturnämnden. 
 
 
Vänsterpartiet anser att det är oansvarigt att be-
handla äldre människor, som på grund av ålder, 
sjukdom eller funktionshinder inte själva kan ta 
sig till biblioteket. Och menar att äldrenämnden 
borde ha förankrat beslutet med kulturnämnden 
för att säkerställa att verksamheten kunde fått 
finnas kvar. 
 
Idag vet vi inte vilka som kan erbjuda denna 
service, därför ska fokus vara på våra äldres 
behov och inte på företagen som kan tänka sig 
erbjuda detta. 
 
Jag skulle därför vilja fråga ordförande i 
kulturnämnden följande 
 
Vilka åtgärder avser du ta for att säkerställa att 
äldre med vårdbehov får tillgång till biblio-
tekets uppsökande verksamhet och tillgäng-
lighet till böcker? 
 
Uppsala 30 oktober 2012 
 
 
Jeannette Escanilla 
Vänsterpartiet 
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Nr 334. Fråga av Jeannette Esca-
nilla (V) om barns säkerhet på fri-
tids i Uppsala kommun 
KSN-2012-1155 
 
Kommunfullmäktige 
 
Fråga 
 
Enligt Skolverkets statistisk som kommunal 
hänvisar till går det idag 34 barn på en personal 
på fritids i Uppsala kommun och genomsnittet i 
landet är 20 barn. 
 
Att ha barn på fritids innebär ett orosmoment 
för många föräldrar. Enligt en rapport från fack-
förbundet Kommunal, är mer än en tredjedel av 
föräldrarna oroliga för hur deras barn har det på 
fritids. 
 
Anledningar till den oro som föräldrarna uppger 
är att barnet ska mobbas, att personalen inte ska 
ha tid för barnet eller att barnet ska göra sig illa.  
Över hälften av föräldrarna känner också press 
att hämta tidigt. 
 
Enligt beslut i barn- och ungdomsnämnden 
kommer det att erbjudas plats på fritids åt alla 
elever som önskar det, även till elever som har 
föräldrar som är föräldralediga eller arbetslösa. 
Något som Vänsterpartiet drivit länge och ock-
så haft medel for i IVE. 
 
Hela satsningen beräknas ge en ökning om cir-
ka 700 elever i fritidshemmen. Detta kan inne-
bära för många barn i små lokaler om inte 
lokaler och personaltätheten förbättras samt 
gruppstorlekarna minskas. Barnsäkerheten 
måste garanteras och arbetsmiljön för de an-
ställda ses över. 
 
Jag skulle därför vilja fråga ordförande i barn 
och ungdomsnämnden följande 
 
Vilka åtgärder avser du ta for att öka barn-
säkerheten på fritids i Uppsala kommun? 
 
Uppsala 30 oktober 2012 
 
Jeannette Escanilla 
Vänsterpartiet 
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Nr 335. Fråga av Maria Gardfjell 
(MP) om åtgärder för att hjälpa 
barn som utnyttjas 
KSN-2012-1180 
 
Kommunfullmäktige 
 
Fråga 
 
Enligt Rikspolisstyrelsens lägesrapport 12 
Människohandel för sexuella och andra ända-
mål har tvångsarbete och tvång till medverkan 
av brottslig verksamhet ökat kraftigt de senaste 
åren. Såväl barn som vuxna har förts till Sve-
rige för att tigga och begå brott som exempelvis 
stölder och bedrägerier. I rapporten framkom-
mer att det ofta rör sig om komplicerade famil-
jekonstellationer och att barnen många gånger 
saknar andra anhöriga än de som tvingat dem 
att stjäla eller tigga. 
 
Enligt en rapport från länsstyrelsen i Stock-
holms län Barn utsatta för människohandel - en 
nationell kartläggning (rapport 2012:27) har 
minst 166 barn i hela landet sålts för sexuella 
ändåmål, stölder eller tiggeri under perioden 
2009-2011. Det kan dock röra sig om många 
fler då de barn som kartlagts är de som varit i 
kontakt med socialtjänsten. Dessutom har en-
dast ett fåtal av de 166 barnen fått de brott som 
begåtts mot dem rättsligt prövade. Flertalet barn 
vistas i kommunerna som ensamkommande 
asylsökande och många försvinner innan social-
tjänsten hinner agera. Det är alltså mycket vik-
tigt med ett snabbt agerande från socialtjänsten. 
 
Det finns uppgifter om barn som utnyttjas för 
att tigga i Uppsala och är ett tydligt tecken på 
att barn far illa och det finns ett stort behov av 
åtgärder från den kommunala socialtjänsten. 
Organisationen Freethem i Uppsala sprider in-
formation om människohandel och var ur-
sprungligen ett initiativ av Maria Ahlin. Hon 
har själv bevittnat flera fall i Uppsala då barn 
har utnyttjats för tvångsarbete, vilket UNT be-
rörde i en artikel 13 november.  
 
Det är viktigt med snabbt agerande från so-
cialtjänstens sida för att undersöka barnens 
levnadsförhållanden och vilka åtgärder som 
behövs i de individuella fallen.  

Min fråga till ordföranden för socialnämnden 
för barn och unga Anders A. Aronsson: 
 
Vidtas det särskilda åtgärder för barn i risk-
zonen som tigger eller på annat sätt misstänks 
kunna vara föremål för människohandel?  
 
Uppsala 13 november 2012 
 
Maria Gardfjell (MP) 
 
 
Svar 
 
Socialjouren i Uppsala har nyligen tagit fram en 
handlingsplan för hur de ska arbeta med den här 
typen av frågor. De får samtal kring barn som 
ses ute på gator och torg och tigger, alternativt 
säljer olika saker. De kan göra ett akut om-
händertagande kvällstid med stöd av LVU 
(Lagen om vård av unga) samt ombesörja biljett 
till hemlandet dagtid. 
 
Myndigheten får enligt uppgift inte ofta kontakt 
med dessa barn. Det händer dock att anmäl-
ningar inkommer och det kan då vara svårt att 
skapa långsiktiga och bra lösningar för barnen. 
I många fall då anmälningar inkommit har bar-
nen vistats här tillsammans med sina föräldrar 
och socialtjänsten har efter utredning inte kun-
nat konstatera sådana brister i föräldrarnas 
ansvarstagande som motiverar ingripande med 
stöd av LVU. 
 
Frågan är komplex, eftersom många av de barn 
som vistas här med föräldrar gör det i enlighet 
med EU:s bestämmelser om uppehållsrätt, så 
länge man klarar sin egen försörjning. Denna 
bestämmelse krockar till viss del med svenska 
lagar, där vi likställer alla barn och slår fast att 
alla barn som vistas i Sverige ska ha det bra och 
inte riskera att fara illa.  
 
När de gäller ensamkommande flyktingbarn, så 
finns det barn som avviker från våra boenden. 
Det finns tydliga riktlinjer för hur de ansvariga 
för respektive boende ska agera när ett barn för-
svinner/avviker. Polisen kontaktas naturligtvis 
alltid i dessa fall.  
 
Enligt uppgift från polisen tas alltid kontakt 
med socialtjänsten när det gäller barn där man 
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misstänker människohandel och/eller att barnet 
far illa. Avstämningar sker med socialjouren 
kring de barn som tvingas till arbete och/eller 
tiggeri etc. Polisen känner endast till en hand-
full fall av misstänkt människohandel under de 
senaste åren. 
 
Socialnämnden för barn och unga gav vid sitt 
sammanträde den 21 november 2012 i uppdrag 
till Kontoret för barn, ungdom och arbets-
marknad att med ledning av befintliga riktlinjer 
och hittills gjorda erfarenheter, samt i sam-
arbete med övriga berörda myndigheter, när-
mare undersöka problemets omfattning för 
Uppsala kommuns del samt återkomma med en 
handlingsplan dels för att motverka människo-
handel, dels effektiv hantering av och stöd till 
barn som misstänks vara utsatta för människo-
handel. 

 
Anders A. Aronsson (FP) 
Ordförande, socialnämnden för barn och unga 
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Nr 336. Fråga av Stefan Lundkvist 
(SD) om hur målsättningar i Upp-
sala kommuns översiktsplan 2010 
tillvaratas 
KSN-2012-1156 
 
Kommunfullmäktige 
 
Fråga 
 
 
Uppsala stad rymmer många fantastiska miljöer 
ur kulturhistorisk synvinkel. Flera områden är 
klassade som riksintressen för kulturmiljö-
vården, och därmed ytterst känsliga för ny-, till- 
och ombyggnationer. När så sker måste största 
möjliga hänsyn tas till de omgivningar som 
präglat bilden av Uppsala under många hundra 
år. 
 
Exempelvis är Uppsalas klassiska silhuett med 
domkyrkan, slottet och Carolina Rediviva en 
miljö som måste värnas med stor omsorg och 
hanteras varsamt. Området utgör riksintresse, 
där även Botaniska trädgården ingår. En mycket 
vacker barockträdgård som utgör en känslig oas 
i den historiska miljön. 
 
Det är därför intressant att inhämta synpunkter 
från plan- och byggnadsnämndens ordförande 
hur målsättningarna i Översiktsplan 2010 till-
varatas, särskilt med tanke på de många his-
toriska områden Uppsala består av, vid en even-
tuellt förändrad sammansättning av dessa mli-
jöer. Nedan redogörs för relevanta delar. 
 
Ur sammanfattning av Översiktsplan 2010 
 
”Ny- och tillbyggnation på kvartersmark och 
mellan kvarter ska ske på ett sa ̈tt som tillfo ̈r 
värden till omgivningen. Det ska la ̈nka samman 
stadsomra ̊den och skapa eller fo ̈rbättra offent-
liga rum. Ho ̈ga hus för bostäder och ordinär 
verksamhet a ̈r ingen generell lösning för att öka 
utrymmet i staden. Ho ̈ga karaktärsbyggnader 
kan dock tillkomma i lägen utanför den his-
toriska stadskärnan.” 
 
Ur kap 4.6 ”Utformning av den byggda miljön” 
 
Stadens karaktär och historiska arv 
 
”Fo ̈rändringar som bero ̈r omra ̊den med sa ̈rskilt 
miljo ̈- och stadsbildsvärde och byggnader med 

sa ̈rskilt arkitektoniskt och kulturhistoriskt värde 
bör utföras med varsamhet och hänsyn till be-
byggelsens sa ̈rdrag. En stor del av de värdefulla 
kulturmiljo ̈erna a ̈r skyddade med olika typer av 
fo ̈rordnanden och stora delar av staden ingår i 
omra ̊de av riksintresse fo ̈r kulturmiljo ̈vården. 
Uto ̈ver detta finns kommunala bebyggelse-
miljo ̈er som klassats som kulturhistoriskt värde-
fulla. Dessa omfattas av plan- och bygglagens 
10 och 12 §§, vilket innebär att ändringar ska 
utföras varsamt samt att de byggnader som a ̈r 
värdefulla inte fa ̊r förvanskas.” 
 
”Ett av stadens kännetecken är den begränsade 
höjden hos den historiska stadskärnans be-
byggelse, som da ̈rmed utgör fond till stadens 
ma ̈rkesbyggnader.” 
 
”Offentliga institutionmiljo ̈er [sic] speglar vik-
tiga skeden i den historiska och kulturhistoriska 
utvecklingen på sa ̊väl nationell som regional 
nivå. Institutionsomra ̊den har ofta karak-
tärsskapande byggnader och en vacker park-
miljo ̈ med ett värdefullt inslag av stora lövträd. 
Ett institutionsstra ̊k sträcker sig längs åsen från 
Observatorielunden i norr till Ultuna i söder. 
Stadens institutionsomra ̊den ingår i område av 
riksintresse fo ̈r kulturmiljo ̈vården.” 
 
Utformning av stadens byggnader, rum och 
platser 
 
”Uppsala a ̈r en modern växande stad med stark 
fo ̈rankring i sin historia. Inriktningen för 
stadens framtida utveckling är att den främst 
ska växa inom sina gra ̈nser. Detta sta ̈ller ho ̈ga 
krav på byggnaders och anläggningars ut-
formning. Nya tillskott i staden ska go ̈ras med 
respekt fo ̈r den befintliga miljo ̈n och med en 
ambition att skapa nya byggda miljöer med 
arkitektonisk kvalitet.” 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga 
plan- och byggnadsnämndens ordförande: 
 
Hur kommer du arbeta för att tillse att ovan 
nämnda målsättningar i Uppsala kommuns 
Översiktsplan 2010 tillvaratas? 
 
Uppsala den 26 november 2012 
 
Stefan Lundkvist (SD) 
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Nr 337. Interpellation av  
Daniel Fredriksson (V) om  
Uppsalahems renoveringar  
och hyreshöjningar 
KSN-2012- 0666 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
Till Uppsalahem AB:s ordförande 
Debatten om så kallade lyxrenoveringar och påföl-
jande hyreshöjningar inom Uppsala har pågått 
under lång tid och inte minskat under detta första 
kvartal av 2012. I januari kunde man på UNT:s 
ledarsida läsa om farhågor om framtvingade flytt-
vågor bland Kvarngärdets boende då hyresvärdar-
na vältrar över kostnader för renoveringar på dessa 
boende. Den 18 mars skrevs en debattartikel, även 
den i UNT, av representanter från Vänsterpartiet 
som diskuterade frågor om vad som utgör rimliga 
renoveringar, en rimlig hyra och, kanske än mer 
viktigt, vad allmännyttan bör göra för att inte med-
verka till en ökad gentrifiering i Uppsala. Mellan-
liggande artiklar och debattinlägg har avhandlat 
både Uppsalahems, Stena fastigheters och Riks-
hems förehavanden och där det den 7 mars till och 
med pratades om ”panik” bland hyresgäster i Riks-
hems bestånd i Gränby på grund av kraftiga hyres-
höjningar. Stämningen är således uppskruvad, 
vilket är förståeligt då bostaden är en fundamental 
del av människors liv och vardag. 
 
Huvudproblemet är i min mening att det inte finns 
så mycket underbyggd analys av konsekvenserna 
av renoveringarna och de påföljande hyreshöjning-
arna på Kvarngärdet eller andra bostadsområden i 
Uppsala (åtminstone inte vad jag kan hitta). Jag har 
läst igenom Uppsalahems styrelseprotokoll från 
2009 och framåt och har inte hittat någon informa-
tion som rör diskussioner gällande konsekvenser 
av de renoveringar som genomförts och om detta 
får påverkar de boendes möjlighet att bo kvar. 
Protokollen är förstås av naturliga skäl ganska 
spartanska och möjligtvis finns bakomliggande 
handlingar och diskussioner som berört frågan. Ett 
av få eller kanske det enda som finns av mer un-
derbyggd karaktär är forskningsrapporten ”… men 
vart ska ni då ta vägen? - Ombyggnation ur hyres-
gästernas perspektiv” av Sara Westin och Irene 

Molina som publicerades i september 2011 och 
som undersöker just frågan om renoveringar och 
där Uppsalahem figurerar som en av fallstudierna. 
Där anges exempelvis att Sofia Karthe, ”ombygg-
nadsvärden” för Uppsalahems renovering av Södra 
Kvarngärdet, sagt att 75% av de boende kommer 
att bo kvar. Rapporten diskuterar förstås utförligt 
orsaker och överväganden som hyresvärdar gör när 
man genomför dylika projekt (för det gäller fler än 
bara Uppsalahem) men åsikter om vad som är rim-
liga renoveringar att göra och vad som är rimliga 
hyresnivåer går isär både av juridiska och politiska 
skäl och även om denna forskningsrapport till viss 
del kan ses som en partsinlaga (då den är genom-
förd på uppdrag av hyresgästföreningen) så reser 
den också intressanta frågor. Förutsatt att ovanstå-
ende siffra stämmer, är det till exempel rimligt att 
25 % flyttar på grund av att hyran höjs efter en 
upprustning av ett bostadsområde? Man kan också 
kanske fråga sig om det finns en gräns för hur 
många som behöver flyt-ta för att en hyreshöjning 
kan sägas ha hamnat på en för hög nivå.  
Som jag uppfattar situationen så florerar det för 
tillfället ett antal mer eller mindre underbyggda 
påståenden om att boende antingen kommer att 
flytta eller redan har flyttat på grund av den hyres-
höjning som följde på upprustningen. Om vi för 
tillfället bortser från diskussioner om hur rimligt 
det är att höja hyror-na med i runda slängar 50% 
och om detta faktiskt motsvarar bruksvärdet och 
den nya (och förvisso viktiga) standarden på bo-
staden och istället koncentrerar oss på vad som 
faktiskt blev konsekvenserna av renoveringarna så 
kan vi konstatera att det saknas några pusselbitar 
för att bilden ska bli komplett. Jag anser nämligen 
att Uppsalahem som kommunalt bostadsaktiebolag 
har ett visst ansvar för att göra konsekvensbeskriv-
ningar av de beslut som fat-tas då dessa potentiellt 
kan få stor effekt på dels enskilda kommuninvåna-
re men också kommunens demografiska samman-
sättning.  
 
Med anledning av detta vill jag rikta följande frå-
gor till Uppsalahems styrelseordförande: 

 Gjorde Uppsalahem någon djupare analys 
av hur många boende som eventuellt skulle 
flytta på grund de renoveringar och hyres-
höjningar som beslutades? 
 
 



 Vet Uppsalahem hur många av de boende 
som faktiskt har flyttat sedan hyreshöj-
ningarna trädde i kraft och i så fall var de 
har tagit vägen? 

 Skulle det, om ingen analys tidigare gjorts, 
vara möjligt att genomföra en sådan utred-
ning nu? 

Uppsala den 26 mars 2012 
Daniel Fredriksson 
 
 
Svar på interpellation 
 
Daniel Fredriksson från Vänsterpartiet har ställt 3 
frågor, vilka jag härmed besvarar: 
 
Fråga 1: Gjorde Uppsalahem någon djupare analys 
av hur många som eventuellt skulle flytta på grund 
av de renoveringar som hyreshöjningen som beslu-
tades? 
 
Svar:  
Uppsalahems styrelse och ledning har vid flera 
tillfällen haft diskussioner och seminarier om hur 
företaget i likhet med många andra fastighetsägare 
över hela landet skall kunna lösa det stora under-
hållsbehov som finns i bostäder som är byggda 
under 1950- och 60-talet. Tidigt i denna process 
insåg Uppsalahem att vi inte kan förvänta oss bi-
drag från ägaren eller staten för att klara de stora 
kostnader som dessa underhållsåtgärder medför, 
utan dessa måste i huvudsak betalas av de boende. 
Att en höjning av standard som dessa åtgärder 
medför också leder till en höjning av hyran ligger 
helt i linje med gällande lagstiftning på detta om-
råde enligt den s.k. bruksvärdesprincipen. 
 
I samband med renoveringar har vi alltid informa-
tion och dialog vid ett stort antal tillfällen med de 
boende runt hyran och de åtgärder som erfordras.  
 
Uppsalahem fångade vid dessa tillfällen upp en 
grupp hyresgäster som var tydliga med att man 
kommer att ha svårt att klara de hyreshöjningar 
som man informerats om.  
 
Med den kunskapen och ambitionen från Uppsala-
hem att majoriteten av de boende skall kunna bo 
kvar även efter underhållsprojektet kopplade bola-
get ett flertal generösa erbjudanden till kunder i 
områden som skall förnyas.  

 
Dessa erbjudanden är: 
• En unik 5-årig rabatttrappa på hyreshöjningen 
som ger de kvarboende hyresgästerna möjlighet att 
anpassa sig efter de nya förut-sättningarna. 
 
• Förtur till större eller mindre lägenheter i samma 
område för de hyresgäster som vill 
passa på att anpassa sitt boende av olika skäl; stör-
re krav på tillgänglighet, andra behov av yta, nya 
ekonomiska förutsättningar etc. 
 
• Möjlighet att flytta till ett annat likvärdigt boende 
inom Uppsalahem. Med likvärdigt menas samma 
lägenhetsstorlek och ett område med likvärdig 
attraktivitet. 
 
Fråga 2: Vet Uppsalahem hur många av de boende 
som faktiskt har flyttat sedan hyres-höjningen har 
trätt i kraft? 
 
Svar: Ja, då denna fråga har varit viktigt för oss 
inom Uppsalahem så har vi följt upp hur våra hy-
resgäster har valt mellan våra erbjudanden. Vår 
statistik från Kvarngärdet, där vi förnyar över 400 
bostäder, visar att 73 % av de ursprungliga kun-
derna bor kvar i området efter genomförd renove-
ring. Vi vet också att nästan 90 % är mycket nöjda 
med sin nyrenoverade bostad efter inflyttning, 
vilket är ett mycket gott betyg. 
 
Fråga 3: Skulle det vara möjligt att utreda om 
hyresgäster på Kvarngärdet har flyttat på grund av 
hyreshöjningar? 
 
Svar: Inom Uppsalahem flyttar i genomsnitt ca 15 
% av våra hyresgäster varje år av olika an-
ledningar. Om 73 % av våra hyresgäster bor kvar i 
ett förnyat område återstår ca 12 % av våra hyres-
gäster som väljer att flytta i samband med förnyel-
sen, av integritetsskäl har vi valt att inte utreda 
orsaken till detta.  
 
Vi är nöjda med den goda kvarboendeandelen som 
vi nu ser i verkligheten och att vi uppnått vår ambi-
tionsnivå med en majoritet som bor kvar. 
 
Peter Nordgren  
Ordförande  
Uppsalahem 
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Nr 338. Interpellation av Malena 
 Ranch (MP) om behandling av män  
som utövar våld i nära relationer 
KSN-2012-0667 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
Till kommunstyrelsens ordförande 
Nämnden för hälsa och omsorg (NHÖ) har an-
tagit en konkurrensplan för 2012-2014 som be-
skriver hur nämndens mål om att 75% av nämn-
dens verksamhet ska vara utsatt för konkurrens 
år 2015 ska uppnås. 
 
Till de områden som nämnden ännu inte tagit 
ställning tillhör behandling av män som utövat 
våld i nära relationer. Motiveringen är enligt 
NHO att det är "oklart om behov finns som mo-
tiverar en ny upphandling". 
 
NHO hade fram till i höstas ett avtal med en ut-
förare som endast hade kontakt med sex män 
under de två år uppdraget gällde. Av det drar 
nämnden slutsatsen att det är tveksamt om det 
finns behov av behandlingsinsatser för män som 
utövat våld i nära relationer. 
 
Ett samtal med föreningen Mansmottagningen 
mot våld (MVU) ger informationen att de hade 
900 samtalstimmar förra året. Sammanlagt hade 
de kontakt och samtalsbehandling med 90 perso-
ner, varav två tredjedelar var föräldrar. Det inne-
bär att 140-160 barn bedöms beröras av verk-
samheten genom att deras föräldrar får hjälp och 
behandling för sitt våldsutövande. 
 
Trots att det arbete MVU utför påpekades av 
Miljöpartiet vid nämndens behandling av konkur-
rensplanen, valde alliansen att stå fast vid att 
beskriva behovet av behandling av män som ut-
övar våld som "oklart". 
 
Utöver ett verksamhetsbidrag till Mansmottag-
ningen mot våld på cirka 200 000 kronor, har 
Nämnden för hälsa och omsorg ingen verksamhet 
för professionell behandling av män som utövar 
våld i nära relationer, vare sig i upphandlad eller 
egen regi. 
 
Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande är 
därför 

 
Tycker du att det är korrekt att basera bedömning-
en av behovet av behandling av män som utövar 
våld i nära relationer på statistiken från utföraren 
som bedrev behandling på uppdrag av NHO? 
 
Tycker du att det är ”oklart” huruvida det finns 
behov av behandling av män som utövar våld i nära 
relationer? 
 
På vilket sätt arbetar ni med att uppfylla målet i 
IVE att män som utövar våld ska erbjudas behand-
ling? 
 
Uppsala den 15 mars 2012 
Malena Ranch 
 
Svar på interpellation 
 
Mäns våld och hot mot kvinnor är ett mycket all-
varligt samhällsproblem och en kränkning av de 
mänskliga rättigheterna. För att minska problemen 
behöver vi fokusera på orsakerna till att män miss-
handlar, hotar eller trakasserar kvinnor i nära rela-
tioner – något som orsakar otrygghet, lidande och 
ibland till och med får dödlig utgång. Vi behöver 
effektiva behandlingsformer för att få stopp på 
fysiskt, psykiskt och sexuellt våld i nära relationer. 
 
Under de senaste två åren har NHO (nämn-den för 
hälsa och omsorg, tidigare nämnden för vuxna med 
funktionshinder) i samverkan med Äldrenämnden, 
Barn- och ungdomsnämnden, Utbildnings- och ar-
betsmarknadsnämnden samt Socialnämn-den för 
unga utrett och startat upp resurscentrumet 
Nexus. Genom Nexus har möjligheterna att ge alla 
människor som utsatts för våld och hot ett bättre 
och mer heltäckande stöd ökat. Nexus ska också 
tillvarata erfarenheter och bidra med kunskaps-
överföring. Nexus har en mottagnings- och rådgiv-
ningsdel, ett samråd för samordningsdel och ett 
skyddat boende. 
 
Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) har som 
interpellanten påpekar haft en upphandlad verk-
samhet och avtal om enskilda samtal med män som 
hotat eller misshandlat. Avtalet gick ut under halv-
årsskiftet 2011 och hade en mycket låg frekvens av 
enskilda samtal. Här behöver alla aktörer bättre 
tillgodose att de män som utövar våld också söker 
hjälp och stöd. Det finns behov av en behandling 
för män som utövar våld i nära relationer, men hur 
behandlingen ska utformas behöver vi bättre in-
formation om för att säkerställa effektiva insatser. 



Idag hänvisas personer som söker stöd och hjälp 
för att de utövar våld eller hot mot närstående till 
mottagningen mot våld i nära relationer (MVU). 
Det finns inga indikationer på att personer som 
söker stöd och behandling inte får professionell 
hjälp via mottagningen. Mottagningen mot våld i 
nära relationer utför ett viktigt arbete och får därför 
fortsatt ekonomiskt stöd av nämnden. 
 
NHO ser våld i nära relationer som ett allvarligt 
samhällsproblem och har därför i februari 2012 
gett kontoret i uppdrag att utreda behov och ut-
formning av det viktiga våldsförebyggande arbetet 
i kommunen. Under hösten 2012 kommer NHO att 
få ta ställning till ett nytt förslag på hur arbetet kan 
utvecklas vidare. Förslaget kommer att utformas 
tillsammans med berörda aktörer, universitetet och 
de befintliga verksamheterna. Vi arbetar med att 
Uppsala ska vara ledande i kvinnofridsfrågor – 
behandling av personer som utövar våld är en 
mycket viktig del av detta. Det finns idag stöd och 
behandling för de personer som eftersöker det, men 
vi behöver bli bättre på att säkerställa att de som 
behöver hjälp också söker stöd och genomgår be-
handling med bevisad effekt. 
 
Stig Rådahl (M)  
Ordf. NHO 
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Nr 339. Interpellation av Johan 
Lundqvist (MP) om tillsyn av för 
säljning av receptfria läkemedel  
utanför apotek 
KSN-2012-0688 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Interpellation 
Till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordföran-
de 
 
Sedan den 1 november 2009 är det tillåtet att 
sälja vissa receptfria läkemedel utanför apotek. 
Kommunerna ansvarar för en stor del av tillsy-
nen av denna verksamhet. Tidningen Svensk 
Farmaci rapporterade i december 2011 att det 
inledande tillsynsarbetet visat nedslående resul-
tat och att enbart fem av 32 inspekterade för-
säljningsställen följde Läkemedelsverkets regler 
för försäljning av receptfria läkemedel i öppen 
handel.  
 
Mina frågor till miljö- och hälsoskyddsnämn-
dens ordförande blir därför 
 
- hur många försäljningsställen för receptfria 
läkemedel utanför apotek har varit föremål för 
tillsyn av Uppsala kommun sedan den 1 no-
vember 2009? 
 
- hur många av dessa försäljningsställen har 
fullt ut följt Läkemedelsverkets regelverk för 
försäljningen? 
 
Uppsala den 16 april 2012 
 
Johan Lundqvist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Svar:  
Det finns 77 försäljningsställen av receptfria 
läkemedel i kommunen, som nämnden har till-
syn över. Samtliga dessa försäljningsställen har 
fått tillsynsbesök sedan den 1 november 2009. 
 
I fyra fall har anmälningar om bristande efter-
levnad skickats till Läkemedelsverket. Två av 
dessa gällde att handlaren inte hade anmält sin 
försäljning. 
 
De flesta försäljningsställen har fått någon 
mindre anmärkning vid tillsyn. Då har det 
handlat om felaktigheter i skyltning eller expo-
nering och smärre brister i egenkontrollen. Vid 
uppföljande tillsyn har de noterade anmärk-
ningarna rättats till. 
 
 
Urban Wästljung 
Ordförande 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
 



 
  KF 340       10 DEC  2012 

 

 
 
 

 

Nr 340. Interpellation av Erik Pelling 
(S) om vad som görs för basketens 
framtid i Uppsala 
KSN-2012-0697 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
Till kommunstyrelsens ordförande 
Sedan det blev känt att Svenska Basketbollförbun-
det fr.o.m. säsongen 2012-2013 inte längre ger lag 
som spelar basket i högsta ligan dispens för spel på 
plastgolv har ansvarigt kommunalråd diskuterat ett 
antal förslag, men några konkreta beslut om bas-
ketens förutsättningar att bedriva verksamhet i 
kommunen har inte tagits. De verksamheter som 
avses är elitbasket herr och dam, ungdomsverk-
samheten Schysst Framtid och basketgymnasiet.  
 
Uppsala Basket har i artiklar, brev till kommunal-
råden och vid uppvaktningar av ansvarigt kommu-
nalråd redogjort för läget och påtalat att klubbarna 
bedriver en långsiktig verksamhet med anställda 
spelare, administrativ personal och andra vilket 
kräver ett långt planeringsperspektiv. I brev till 
kommunalråden har Uppsala Baskets ordförande 
hävdat att klubbarna - om ingen lösning inom Upp-
sala kommun kan åstadkommas - måste träffa avtal 
med annan kommun om spel eller upplösa före-
ningarna. Av brevet framgår även att klubbarna 
redan innan sommaren måste säga upp anställ-
ningsavtal för spelare och andra medarbetare om 
inga åtgärder vidtas.  
 
De synpunkter och farhågor som klubbarna fram-
fört visar att frågan om basketens framtid i Uppsala 
befinner sig i ett akut läge. Inför nästa säsong är 
frågan om trägolv i A-hallen avgörande för såväl 
herr- som dambasketen i Uppsala, men också för 
ungdomsverksamheten, för klubbarnas sociala 
projekt och för basketinriktningen på idrottsgym-
nasiet.  
 
Under våren har även medlemmar, supportrar och 
publik uppvaktat ansvarigt kommunalråd och över-
lämnat en namninsamling där de bland annat skri-
ver att de anser att kommunen måste fatta beslut 
som gör det möjligt att få se basket på högsta nivå i 
Uppsala även i framtiden. De skriver: ”Vi vill se  
 

våra ligalag Uppsala Basket Herr och Sallén Bas-
ket Dam spela och vinna på hemmaplan i Idrotts-
staden Uppsala. Vi som är publik och supportrar 
till Uppsalas basketlag vill med denna namninsam-
ling rikta en vädjan till Uppsalas politiker från 
samtliga partier att snarast fatta beslut som gör 
det möjligt för Uppsalaborna att få se ligabasket 
spelas på trägolv i Uppsala under nästa säsong 
och åren framöver”. 
 
Uppsala kommun har ambitionen att vara en fram-
stående idrottsstad för både bredd- och elitidrott. 
Vi vet idag att en investering i idrott lönar sig. 
Idrottskvinnor och idrottsmän är positiva förebilder 
för barn och unga. I Uppsala Baskets och Sallén 
Baskets sociala verksamhet Schysst framtid deltar 
flera hundra barn och unga. Den här verksamheten 
som under flera år fått kommunala bidrag och som 
lovordas av skolorna får svårt att fortsätta om det 
inte finns ligabasket med spelare som förebilder i 
Uppsala. 
 
Skälen till att Basketförbundet inte längre ger 
klubbar dispens för spel på plastgolv är väl kända, 
varför vi i denna interpellation inte redogör för 
dem. Med denna interpellation efterlyser vi besked 
från kommunledningen om kommunen avser att 
fatta beslut som innebär att ligabasket kan spelas 
på trägolv i Fyrishov fr.o.m. säsongen 2012-2013 
eller om även denna arenafråga riskerar att hamna i 
en långbänk. Klubbarna, spelare, supportrar och 
publik förtjänar ett besked från den borgerliga 
kommunledningen. 
 
Att skapa goda förutsättningar för idrottens utveck-
ling i Uppsala har visat sig vara, ett komplicerat 
pussel. Men det kan inte vara omöjligt att hitta en 
lösning som fungerar för samtliga idrotter som 
idag har Fyrishov som sin matcharena. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga kom-
munstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M) 
följande: 

 Vilket besked har kommunstyrelsens ord-
förande att ge till klubbar, spelare och sup-
portrar angående behovet av tränings- och 
tävlingsmöjligheter på Fyrishov? 

 
Uppsala den 18 april 2012 
 
Erik Pelling 



Svar: 
 
Fråga: Vilket besked har kommunstyrelsens ord-
förande att ge till klubbar, spelare och supportrar 
angående behovet av tränings- och tävlingsmöjlig-
heter i Fyrishov? 
 
Idrotts- och fritidsnämnden har hyrt en del av nya 
Rosendalhallen. Hallen kommer att ha trägolv och 
i den kan all basketträning genom-föras. Även 
många ligamatcher kan äga rum där. Rosendalhal-
len är dock inte lämplig att bygga om för att klara 
ligamatcher med stor publiktillströmning. Dessa 
matcher kommer att spelas i Fyrishov. AB Fyris-
hov har nått en överenskommelse med Uppsala 
basket om hur det praktiskt skall gå till. Parterna är 
dock inte överens om vilken hyra som skall erläg-
gas. Dessa förhandlingar måste slutföras snarast. 
 
Jag vill också passa på att påminna om att kom-
munfullmäktige har beslutat om en ny arena i 
Gränby som förutom ishockeyarena skall innehålla 
en modern basketarena med god publikkapacitet. 
Eftersom vi idag inte vet när den kan stå färdig har 
andra lösningar varit nödvändiga. 
 
Uppsala den 22 maj 2012 
Cecilia Forss 
Kommunalråd 
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Nr 341. Interpellation av Edip  
Akay (V) om hopptorn i Lyssna-
ängsbadet 
KSN-2012-0728 
 
Interpellation om Hopptorn i LyssnaängsBadet 
 
Intill Skarholmen i Ekoln finns denna stora 
badplats bara 9 km från Uppsalas centrum. 
Lyssnaängsbadet som är en kommunal bad-
plats, har utvecklas till en mycket populär sam-
lingsplats för barnfamiljer, ungdomar, m m. På 
stora gräsytor och en rejäl sandstrand finns det 
plats för många aktiviteter. Bra bussförbin-
delser gör att många, framförallt ungdomar 
besöker badplatsen under sommaren. 
 
Men det finns en del att förbättra. När jag möter 
ungdomar som besöker badplatsen, ställer de 
frågan om varför det inte byggs en Hopptorn 
där. Man undrar varför det inte finns på Lyssna-
ängsbadet när det finns på andra ställen såsom i 
Fjällnora och Björklingebadet. 
 
Det saknas en sådan just där. Nu närmar sig 
sommaren igen och frågorna är obesvarade. För 
mig som politiker är det viktigt att ge svar till 
de ungdomar som har ställt frågorna och som 
önskar att det byggs en Hopptorn där. 
 
Med anledning av detta vill jag rikta följande 
frågor till ordförande i Idrotts- och fritids-
nämnden: 
 
Har kommunen planer på att bygga ett 
Hopptorn på Lyssnaängsbadet? 
 
Om svaret är nej, vad är anledning till att inte 
bygga? 
 
Hur utvecklar vi våra kommunala friluftsbad så 
att de är rustade på samma sätt och utifrån 
medborgarnas önskemål? 
 
Uppsala 2012-04-18 
 
EdipAkay 
Vänsterpartiet 
 
 

 
Svar 
Inom Uppsala kommun pågår för tillfället flera 
utvecklingsprojekt kopplade till våra befintliga 
friluftsbad. Exempel på detta utvecklingsarbete 
är att badet vid Wiks slott tillgänglighets-
anpassas samt att baden i Björklinge och vid 
Storvad utvecklas enligt en fastställd långsiktig 
utvecklingsplan.  
 
Utöver underhåll av befintliga badplatser kan vi 
glädja Uppsalas invånare med två nya bad-
platser som öppnas under 2012. Våra två nya 
badplatser öppnas i Storvreta och i Skyttorp. 
Två kranssamhällen som har mycket goda 
kollektivtrafikförbindelser som kan nyttjas av 
kommunens invånare för att njuta av dessa bad. 
 
Vi planerar inte för något hopptorn vid 
Lyssnaängsbadet. I framtida utvecklingsplane-
ringar kommer förslaget på ett hopptorn vid 
Lyssnaängsbadet att beaktas. Som vanligt kom-
mer då kostnaden att anlägga ett hopptorn att 
vägas mot andra önskemål och den be-gränsade 
budget vi har att förhålla oss till. Ett hopptorn 
vid Lyssnaängsbadet kräver sannolikt omfat-
tande avstängningar av badet så att inte andra 
badgäster hamnar i fara eller att båtar kommer i 
konflikt med folk som använder hopptornet. 
 
Via följande länk kan ni finna information om 
kommunens friluftsbad: 
 
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/
Externt/Dokument/Fritid_o_natur/Friluftsliv/ba
dplatser_folder_2012.pdf 
 
Genom att gå till www.uppsala.se och sedan till 
http://www.uppsala.se/sv/Kulturfritid/Idrott--
friluftsliv/Bad--camping/., kan alla invånare 
klicka på ”tyck till” och komma med förslag på 
hur vår kommun kan utvecklas som bad-
kommun. 
 
Stefan Hanna Inger Söderberg 
Ordförande  Ordförande 
Gatu- och samhällsmiljö- Idrotts och  
nämnden fritidsnämnden 
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Nr 342. Interpellation av Marlene  
Burwick (S) om vad som görs åt  
hygienbristerna i förskolan 
KSN-2012-0767 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
Till barn- och ungdomsnämndens ordförande 
 
Vad görs åt hygienbristerna inom för-skolan? 
Dålig luft, trånga toaletter och kalla golv. Höga 
bullernivåer och överfulla lokaler. Miljö- och 
hälsoskyddsnämndens senaste inspektion visar 
att 60 procent av förskolorna i Uppsala kom-
mun har brister i hygien- och smittskydds-
rutinerna. Många av problemen påpekades re-
dan för ett par år sedan men har inte åtgärdats i 
tillräcklig omfattning. Det här understryker den 
politiska majoritetens brister gällande ansvaret 
för lokalförsörjningen i kommunen. 
 
Socialdemokraterna anser att en välfungerande 
förskola tillhör en av de viktigaste verksam-
heter som Uppsalaborna har rätt att förvänta sig 
för sina skattepengar. Att förskolan håller en 
god kvalitet ska vara en självklarhet för barnen 
och för personalen som vistas där. De brister 
som har uppvisats i Miljö- och hälsoskydds-
nämndens inspektioner står i skarp kontrast till 
en sådan målsättning. Tillsammans med den 
akuta brist på förskoleplatser som råder finns 
det skäl att efterfråga ett bättre helhetsgrepp om 
pedagogiska lokaler i Uppsala kommun. Det 
gäller både planering, byggnation och miljö.  
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga 
Barn- och ungdomsnämndens ordförande 
Cecilia Forss (M) följande: 
 

 Vilket besked har kommunalrådet att ge 
till berörd personal och föräldrar till 
barn på förskolor som uppvisar brister i 
hygien- och smitt-skyddsrutiner? 

 Varför har brister i barnens förskole-
miljö som påpekats redan för ett par år 
sedan inte åtgärdats? 

 
Marlene Burwick    
Kommunalråd (S)   

 
Svar på interpellation om brister i hygien- och 
smittskyddsrutiner inom förskolan 
 

1) Vilket besked har jag att ge berörd 
personal och föräldrar till barn på för-
skolor som uppvisar brister i hygien- 
och smittskyddsrutiner? 

 
Miljökontoret har gjort inspektioner de senaste 
tre åren. Första året kontrollerades om det fanns 
rutiner, egenkontroll och ett fungerande miljö-
arbete enligt Miljöbalken.   
 
Den senaste inspektionen handlade om huru-
vida upprättade rutiner, egenkontroller mm 
följs. Sextiotvå förskolor ingick i inspektionen. 
Sju föll bort av olika anledningar och rapporten 
bygger på resultaten från femtiofem förskolor. 
Enligt förskolorna går det inte att jämföra resul-
taten mellan åren eftersom inspektionerna mäter 
olika saker. Förskolorna bygger ut egenkont-
rollen i en takt som miljö- och hälsoskydds-
nämnden anser är rimlig.  
 
Ur rapporten: 
”Vid 2010 års tillsyn kontrollerade nämnden 
att förskolorna hade rutiner och att de var 
dokumenterade. Ingen uppföljande kontroll 
gjordes huruvida rutinerna fungerar i praktiken 
om det inte var uppenbara brister eller all-
varliga brister.”  
 
Vid den senaste inspektionen konstaterades 
alltså att rutiner ofta finns men att de inte alltid 
efterlevs. På samma sätt kan hygienrutinerna 
fungera väl men de är inte dokumenterade.  
Alla avvikelse rapporterades som brister obe-
roende av omfattningen. Sammanfattningsvis 
säger miljökontoret att det har blivit bättre. 
 
Ur rapporten: 
 
”Utifrån erfarenheter från tillsynsbesöken 
upplever inspektörerna att förståelsen för 
egenkontrollen blir allt bättre bland verksam-
heterna vilket är positivt och en grund-
förutsättning för en fungerande egenkontroll. 
En utveckling verkar vara att förskolorna blir 
bättre och bättre på att med hjälp av sin 
egenkontroll förebygga risker för barnens 



hälsa. En annan upplevd tendens är att verk-
samheterna delar med sig av varandras rutiner 
och hur de arbetar med egenkontrollen. Att 
dela med sig är bra och det bör göras i ännu 
större utsträckning än vad som görs idag. Sam-
mantaget finns förskolor som har en riktigt bra 
egenkontroll men det finns också flera förskolor 
som behöver arbeta mycket mer med frågan.” 
 
Vidare skriver miljö- och hälsoskyddsnämnden:  
 
”Ett förvånande resultat 2011 var att 58 % av 
verksamheterna har brister i hygienrutiner och 
smittskyddsåtgärder. Vid tillsynen 2011 grans-
kades hur smittskyddsarbetet fungerar när per-
soner och barn i verksamheten insjuknat samt 
vilka åtgärder som vidtas vid sjukdomsutbrott, 
vilket inte gjorts föregående år.” 
 
Dokumenterade hygienrutiner och rutiner vid 
smittoutbrott finns vid 42% av de 55 statistik-
förda förskolorna. Rutinerna som granskades 
var att de finns rutiner vid vilka tillfällen barn 
och vuxna ska tvätta sina händer, hygienrutiner 
för rengöring av skötbord vid blöjbyte och ruti-
ner för vad som ska göras när ovanligt många är 
sjuka och då ett barn insjuknar på förskolan. 
 
Givetvis skall alla förskolor ha dokumenterade 
rutiner och alla arbetar vidare på detta. Förutom 
delaktighet i inspektionerna får förskolor inom 
Vård & bildning kontinuerlig fortbildning i 
Miljöbalken av miljösamordnaren. Inspektio-
nerna i sig är ett lärande och det blir bättre och 
bättre ju mer kunskaper och engagemang som 
finns. Miljösamordnaren har också hand om 
uppföljning att Miljöbalken efterlevs det vill 
säga att det upprättas planer mm. Förskolorna 
har också ett gott samarbete med smittskyddet 
kring förebyggande åtgärder för att undvika 
smittspridning.  
 

2) Varför har brister i barnens för-
skolemiljö som påpekats för ett par år 
sedan inte åtgärdats? 

 
 
 
 
 

Detta påstående har jag inte lyckats få någon att 
verifiera. Tvärtom säga att man mätt olika saker 
de olika åren och att arbetet med framtagande 
av fler egenkontrollplaner fortgår enligt plan. 
 
Uppsala den 5 juni 2012 
 
Cecilia Forss 
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden 
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Nr 343. Interpellation av Caroline 
Andersson (S)  om  bostäder  för 
seniorer 
KSN-2012-0859 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Interpellation till Äldrenämndens ordförande 
Ebba Busch (KD) 
 
En fråga som engagerar många seniorer inom 
Uppsala kommun är frågan om boende: Hur ska 
man bo på äldre dar? Går det att bo kvar i villan 
eller hyresrätten utan hiss? Eller måste man 
flytta till en mer tillgänglig bostad och i så fall 
vart? Egen bostadsrätt? Mer tillgänglig hyres-
rätt? Seniorbostad eller trygghetsbostad? Och 
vad kommer det i så fall kosta? 
 
Äldrenämnden har i sin boendeplan pekat ut 
trygghetsbostäder som en strategisk satsning för 
att erbjuda seniorer inom Uppsala kommun ett 
tillgängligt boende. Konceptet bygger på att det 
kommunala bostadsbolaget eller att andra pri-
vata aktörer ska bygga boendena. Investe-
ringsstöd kan sökas från länsstyrelsen. Nämn-
den subventionerar dock en gemensamhetslokal 
och en värd/värdinna för att ytterligare stimu-
lera byggandet av fler trygghetsbostäder. Hit-
tills har intresset för att bygga trygghets-
bostäder varit svalt. 
 
De flesta nuvarande trygghetsbostäder inom 
Uppsala kommun är omvandlade, redan befin-
tliga, s.k. servicehus. Uppsalahem är i princip 
den enda aktören som vågat satsa på nybyggen 
av trygghetsbostäder, men i en kommentar i 
UNT den 7 mars 2012 uppger man samtidigt att 
behovet av fler bostäder nu är mättat. Det finns 
fler lägenheter än sökande. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga 
äldrenämndens ordförande Ebba Busch (KD) 
följande: 
 

 •Vilken behovsanalys har föranlett 
nämndens satsning på trygghets-
bostäder? 

 Vad vet vi om Uppsalas seniorers 
bostadspreferenser? 

 •Delar du Uppsalahems uppfattning att 
behovet av trygghetsbostäder är mättat? 

 •Om ja, vilka konsekvenser får detta för 
nämndens fortsatta strategiska inrikt-
ning vad gäller olika boendeformer för 
Uppsalas seniorer? 

 •Om inte, vad tänker du göra för att 
ytterligare stimulera byggandet av till-
gängliga bostäder och för att öka kän-
nedomen om boendeformen bland Upp-
salas seniorer? 

 
Caroline Andersson (S) 
2:e vice ordförande i Äldrenämnden 
 
 
Svar: 
 
Socialdemokraterna har i en interpellation ställt 
fyra frågor rörande bostadssituationen för Upp-
salas seniorer. ÄLN har en strategi som innebär 
att arbeta på flera olika nivåer för att kunna 
erbjuda säkra och trygga bostäder för seniorer. 
Framför allt arbetar vi direkt eller indirekt med: 

- Tillgänglighetsskapande åtgärder i ordi-
närt boende 

- Produktion av vård- och omsorgs-
boende 

- Medverka till att underlätta tillkomsten 
av trygghetsbostäder. 

Det senare innebär att ÄLN sedan 2009 har 
möjlighet att ekonomiskt subventionera det 
sociala innehållet i trygghetsbostäder i form av 
värd/värdinna samt gemensamhetslokaler. Detta 
sker utifrån kriterier fastställda av nämnden 
som bland annat reglerar hur den fysiska till-
gängligheten ska vara utformad för att subven-
tion ska utgå samt krav på gemensamhets-
lokaler. 

Den första frågan är utifrån vilken behovs-
analys som nämnden tagit sitt beslut om att 
underlätta tillskapandet av trygghetsbostäder. 
Nämnden genomför årligen en behovsanalys i 
samband med framtagande av boendeplan. Den 



 

bygger bland annat på en demografisk analys 
och det som är känt genom forskning. Till-
gänglig forskning visar att de tre viktigaste fak-
torerna för äldre människors bostadssituation 
är: 

- Fysik tillgänglighet 
- Social tillhörighet 
- Mötesplatser 

Dessa tre faktorer kan sägas sammanfatta kon-
ceptet för trygghetsbostäder.  

Nationellt finns inte mycket kartlagt angående 
äldres bostadspreferenser och intresse av att 
flytta till trygghetsbostad. En bred enkätunder-
sökning i Göteborg visar att även om det i grun-
den fanns ett intresse för trygghetsbostad så var 
det så hög andel som 80 % av de tillfrågade i 
åldrarna 70-90 år som inte ens övervägde att 
flytta från sin nuvarande bostad.  

De slutsatser man dragit från undersökningen är 
bland annat att hyresnivån upplevs som alltför 
hög i nyproduktion av trygghetsbostäder jäm-
fört med den som personerna har i det nuva-
rande boendet. Samtidigt finns det dock erfa-
renheter som pekar på att det verkliga intresset 
visar sig först när de färdiga bostäderna står på 
plats.  

Den andra frågan rör om jag delar Upp-
salahems analys om att behovet av trygg-
hetsbostäder är mättat. För det första har nämn-
den inte tagit del av någon sådan slutsats från 
Uppsala Hem. Men om påståendet stämmer så 
är svaret nej. Totalt finns idag i Uppsala 260 
trygghetsbostäder och ytterligare ett antal är 
under uppförande. Konceptet trygghetsbostäder 
har tillkommit framförallt utifrån den statliga 
äldredelegationens analys för att överbrygga 
glappet mellan ordinärt- och särskilt boende. 
Trygghetsbostäder är tänkta för människor som 
på grund av bristande fysisk tillgänglighet, en-
samhet, otrygghet eller oro inte längre vill bo 
kvar i sin bostad men som inte har behov av ett 
vård- och omsorgsboende. Kopplat till kon-

ceptet finns även ett statligt investeringsstöd för 
nyproduktion eller ombyggnation till trygghets-
bostäder.  

Nämndens behovsanalyser pekar på att fler äld-
re är i behov av denna typ av bostäder. Ca 700 
personer står i kö till trygghetsboendena i 
kommunen varav 200 tillkommit under detta år. 
De flesta av dessa står i kö för eventuella fram-
tida behov men mellan 50 och 100 personer är 
aktiva sökande. Denna bild kompletteras av att 
jag som ordförande för äldrenämnden får jag 
nästan veckovis samtal ifrån äldre eller deras 
anhöriga som undrar över hur man får tag på 
trygghetsboenden eller varför köerna till dem är 
så långa. En bild som även Äldreombudsman-
nen stämde in i på vårt senaste möte. 

Den tredje och fjärde frågan rör vad jag ämnar 
göra för att stimulera tillkomsten av fler bostä-
der för äldre. 

Nämnden har under våren genomfört en utred-
ning för att dels skapa en större tydlighet för de 
äldre kring systemet för trygghetsbostäder, dels 
skapa en tydlig ingång för bostadsproducenter 
som är intresserade av att bygga eller omvandla 
fastigheter till trygghetsbostäder. 

Utredningen har resulterat i att kriterierna för 
subvention har reviderats så att möjligheten nu 
även innefattar bostadsrätter och kooperativ 
hyresrätt. Vidare har treårsperioder införts för 
beviljande av subvention för att underlätta för 
bostadsföretagens planering. 

En konsekvens av utredningen är även att 
nämnden avser att ta initiativ till en dialog med 
berörda bostadsföretag för att gemensamt ut-
forma en modell för ett samlat ansöknings-
förfarande för personer som ansöker om en 
trygghetsbostad.  

Ytterligare kan nämnas att ÄLN givit kontoret i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för att be-
vilja subvention även till värdskap i senior-
bostäder med en 55-årsgräns för inflyttning. 



 

Bakgrunden till detta är att vi vet att mål-
grupperna för trygghetsbostäder och senior-
bostäder har en relativt likartad situation. 

Sammanfattningsvis, för att möta den framtida 
utmaningen när det gäller de äldres boende 
behöver vi i Uppsala arbeta på flera olika plan. 

Ebba Busch (KD)  
Ordförande äldrenämnden  
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Nr 344. Interpellation av Caroline 
Andersson (S) socialstyrelsens nya 
riktlinjer för bemanning 
KSN-2012-0861 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Interpellation till Äldrenämndens ordförande 
Ebba Busch (KD) 
 
Socialdemokraterna begärde för ca ett år sedan 
att äldrenämnden skulle redovisa antalet per-
sonal vid vårdboenden för personer med de-
menssjukdom. Resultaten visade på många håll 
en nedslående bild. På flera vårdboenden fanns 
inte tillräckligt mycket personal för att säkra en 
trygg omsorg om de boende. En redovisning av 
bemanningssituationen vid övriga vårdboenden 
visade på i stort sett samma resultat. Konsek-
venserna av den låga bemanningen är att varje 
boende inte fått sina individuella vård- och om-
sorgsbehov tillgodosedda, vilket är mycket all-
varligt och tyder på en bristande kvalitet inom 
Uppsala kommuns äldreomsorg. 
 
Uppsala kommun är dock inte den enda kom-
munen i Sverige som visat sig ha för låg be-
manning på bland annat vårdboenden för per-
soner med demens. Frågan har uppmärksam-
mats nationellt och utretts av Socialalstyrelsen 
på uppdrag av Socialutskottet i riksdagen. I 
dagarna presenterade Socialstyrelsen riktlinjer 
för bemanning vid vårdboenden för personer 
med demens. Riktlinjerna kan sammanfattas 
enligt följande: 
 

• Socialnämnden (eller motsvarande) i 
varje kommun ska se till att alla sär-
skilda boenden där personer med de-
menssjukdom bor har tillräckligt med 
personal för att ge varje individ den 
hjälp han eller hon behöver. 

 
• För att beräkna hur mycket personal 

som är tillräckligt måste socialnämnden 
ta reda på vilka insatser varje person 
behöver och fatta beslut om det. Det 
ska framgå vad insatserna får för 
praktisk betydelse för den enskilde. På 

så sätt blir det tydligt för alla inblan-
dade, inklusive anhöriga, vilken hjälp 
den äldre har rätt till. 

 
• En boendeenhet där en person med 

demenssjukdom bor får aldrig lämnas 
obemannad. 

 
• Kommunerna måste skärpa kontrollen 

av alla särskilda boenden där personer 
med demenssjukdom bor, både de 
offentliga och de privata. Socialnämn-
den ska regelbundet följa upp hur varje 
enskild person har det och om perso-
nalen räcker till. 

 
Föreskrifterna planeras träda i kraft i januari 
2013. 
 
Med anledninga av ovanstående vill jag fråga 
Äldrenämndens ordförande Ebba Busch (KD) 
följande: 
 

 Vilken är din bedömning av äldre-
nämndens följsamhet till ovanstående 
riktlinjer i dagsläget? 

 Vad tänker du göra för att äldre-
nämnden ska leva upp till Socialsty-
relsensriktlinjer som börjar gälla fr.o.m. 
januari 2013? 

 Tänker du verka för regelbundna be-
manningsrevisioner inom Uppsala 
kommuns äldreomsorg? 

 
Caroline Andersson (S) 
2:e vice ordförande i Äldrenämnden 
 
Svar: 
 
Socialdemokraterna har i en interpellation ställt 
tre frågor rörande Socialstyrelsens nya riktlinjer 
för bemanning som träder ikraft den 1 januari 
2013. Riktlinjerna kan sammanfattas i följande 
punkter: 

1) Socialnämnden i varje kommun ska se till 
att alla särskilda boenden där personer med 
demenssjukdom bor har tillräckligt med 
personal för att ge varje individ den hjälp 
han eller hon behöver. 



2) För att beräkna hur mycket personal som 
är tillräckligt måste socialnämnden ta reda 
på vilka insatser varje person behöver och 
fatta beslut om det. Det ska framgå vad in-
satserna får för praktisk betydelse för den 
enskilde. På så sätt blir det tydligt för alla 
inblandade, inklusive anhöriga, vilken 
hjälp den äldre har rätt till. 

3) En boendeenhet där en person med de-
menssjukdom bor får aldrig lämnas obe-
mannad. 

4) Kommunerna måste skärpa kontrollen av 
alla särskilda boenden där personer med 
demenssjukdom bor, både de offentliga 
och de privata. Socialnämnden ska regel-
bundet följa upp hur varje enskild person 
har det och om personalen räcker till. 

 
Den första frågan är vilken min bedömning är 
av äldrenämndens följsamhet till de nya rikt-
linjerna. Idag finns tydliga krav i alla för-
frågningsunderlag på att alla utförare ska ha 
tillräckligt med personal för att kunna erbjuda 
en individanpassad vård och omsorg utifrån den 
enskildes behov. Vidare har nämnden för ett 
drygt år sedan antagit riktlinjer för god och 
säker vård i kommunens demensboenden vilka 
bl a innehåller följande punkter: 

 Bemanningen vid demensenheter ska an-
passas till de boendes behov och vara 
minst två personer under dag- och kvälls-
tid,  

 En demensenhet får aldrig lämnas 
tom/obemannad (oavsett tid på dygnet), 

 Aktiviteter och social samvaro ska er-
bjudas under veckans alla dagar, 

 
Min bedömning är att de krav som finns i för-
frågningsunderlagen i kombination med 
nämndens riktlinjer för god och säker vård gör 
att äldrenämnden redan idag har god följsamhet 
till punkt 1 och 3 i Socialstyrelsens nya rikt-
linjer.  
 
Den andra punkten i Socialstyrelsen riktlinjer 
handlar om att biståndsbesluten ska vara detal-
jerade och att det ska framgå vad insatserna får 
för praktisk betydelse för den enskilde. De be-
slut som äldrenämndens biståndshandläggare 

fattar är redan idag detaljerade. Inom ramen för 
beslutet om särskilt boende kan följande indi-
viduella insatser beviljas: på- och avklädning, 
personlig hygien, toalettbestyr, tillsyn, mat, 
måltidsstöd, städning/tvätt, utevistelse, inköp/ 
ärenden, ledsagning samt stöd, råd eller annan 
hjälp i personliga angelägenheter. När en pe-
son flyttar in på ett särskilt boende finns både 
avtal och SOSFS som stadgar att den enskilde 
och personalen tillsammans upprätta en genom-
förandeplan som ska beskriva hur beslutet ska 
genomföras i praktiken. Min bedömning är där-
för att äldrenämnden i allt väsentligt redan sva-
rar mot Socialstyrelsens kommande krav inom 
detta område. Därtill vill jag understryka att jag 
hoppas att socialstyrelsen riktlinjer i praktiken 
inte innebär ännu mer detaljstyrning. Det vore 
olyckligt då det utifrån biståndsbesluten måste 
finnas utrymme för att arbeta individanpassat 
utifrån hur den äldre har det. 
 
När det gäller den fjärde punkten har äldre-
nämnden idag en väl utbyggd individ- och av-
talsuppföljning varför min bedömning är att 
nämnden har god följsamhet också till punkt 4. 
Det förekommer dock att bemanningen inom 
kommunens demensboenden inte svarar mot 
äldrenämndens krav och egna riktlinjer. I de fall 
uppföljningarna visar att brister föreligger när 
det gäller utförarnas följsamhet mot de krav 
nämnden ställer är det därför viktigt att kontoret 
och nämnden agerar kraftfullt för att säkerställa 
att bristerna åtgärdas. 
 
Interpellationens tredje fråga är om jag tänker 
verka för regelbundna bemanningsrevisioner 
inom Uppsala kommuns äldreomsorg. En god 
bemanning i kommunens demensboenden är en 
mycket viktig fråga och jag kan tänka mig att 
verka för att regelbundna bemanningsrevisioner 
införs som ett komplement till den uppföljning 
som redan idag sker. Det är då viktigt att 
poängtera att ett sådant arbeta bör syfta till att 
bemanningen ska vara av sådan karaktär att det 
säkrar en god kvalitet inte att det säkrar en viss 
bemanningsnivå för nivåns skull.  
 
2012-09-17 
 
Ebba Busch 
Ordförande äldrenämnden 
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Nr 345. Interpellation av H useyin 
Alpergin (V) om  barnsäkerheten 
på skolgårdar 
KSN-2012-0862 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Till ansvarige nämndordförande 
 
Tjänstemän/personal från Uppsala kommun 
har kört med tjänstebil vid en skolgård vid 
flera tillfållen när barn lekte på skolgården. 
Det blev jag och några arbetskamrater vittne 
till. 
 
Tjänstemännen borde utföra sina uppdrag 
utan att parkera sina bilar på skolgårdar. Det 
borde hänvisas till parkeringar och att inte 
köra där lekande barn vistas. 
 
Min fråga till ansvarig nämndordförande är: 
 
Vilka regler gäller för tjänstemannen och 
deras tjänstebilar att köra på skolgårdar 
bland lekande barn. 
 
Huseyin Alpergin (V) 
Ersättare i kommunfullmäktige 
 
Uppsala 11-06-2012 
 
Svar: 
 
Som huvudregel gäller att bilar och andra for-
don inte skall köras på skolgårdarna. I vissa 
fall kan leveranser behöva ske till skolan och i 
övrigt kan omständigheter inträffa som gör, att 
det kan vara nödvändigt att framföra fordon på 
skolgården. Sådana transporter skall ske på ett 
säkert sätt. Skolorna kan få hjälp med en be-
dömning av trafiksäkerheten på skolgården 
och förslag till eventuella åtgärder 
 
Cecilia Hamenius 
Kommunalråd (FP) 
Ordförande Styrelsen Vård och bildning 
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Nr 346. Interpellation av Elnaz Ali-
zadeh (S) om fler praktikplatser 
inom offentligt finansierad verk -
samhet 
KSN-2012-0863 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Verksamheten inom Sveriges kommuner är 
offentligt finansierad och/ eller upphandlad i 
konkurrens. Det gäller inte enbart inom väl-
färdsområdet utan även områden som kollek-
tivtrafik, renhållning etc. Det ställer krav på ar-
betsplatserna - både offentliga och privata ut-
förare - att ta emot praktikanter för att på ett 
positivt sätt kunna bidra till samhället och för 
den framtida arbetskraftsförsörjningens för-
nyelse. 
 
I vårt län och i vår kommun är behovet av 
praktikplatser för kortare och längre perioder 
mycket stort. Långtidsarbetslösa, ungdomar och 
andra som står utanför arbetsmarknaden måste 
få möjligheten att få tillgång till väl fungerade 
praktikplatser och engagerade handledare. Inte 
minst viktig är en väl fungerande arbetsplats 
förlagd praktik/utbildning för nyanlända in-
vandrare och flyktingar. Det gäller samtliga nya 
svenskar men är av särskild vikt för kvinnor 
som kanske ibland både saknar utbildning och 
arbetslivserfarenhet. Förutom sfi-undervisning 
med hög kvalitet finns det knappast något bättre 
sätt att snabbt tillägna sig och få möjlighet att 
tala det svenska språket - men också få inblick 
och kunskap om hur arbetsmarknaden och sam-
hället fungerar - än möjligheten till arbets-
livspraktik 
 
Uppsala kommun fastställde 2010 i sitt arbets-
marknadspolitiska program vikten av att ta fram 
praktikplatser för prioriterade grupper. Detta är 
bra men efterlevnaden behöver följas upp ut-
värderas regelbundet. För år 2011 har utbild-
ning- och arbetsmarknadsnämnden gjort detta. 
Tyvärr ser utfallet inte bra ut och de olika 
nämndernas tar sitt praktikplatsansvar på ett 
väldigt skiftande sätt. Givet detta resultat gäller 
det nu att kommunen går från ord till handling. 

Vidare måste även ansvaret för praktikplatser 
skrivas in i de skall-krav som ligger till grund 
för upphandlingar inom kommunens verk-
samheter. 
 
Därför är mina frågor till ansvarigt kom-
munalråd: 
 
- Vad tycker kommunalrådet om resultatet i 
utvärderingen gällande praktikplatsutfallet för 
2011 och vilka slutsatser drar kommunalrådet? 
 
- Vilka åtgärder ämnar kommunalrådet att ta för 
att ännu fler nämnder i ännu större utsträckning 
skall ta sitt ansvar gällande praktikplatsskyl-
digheten? 
 
- Kommer kommunalrådet se till så att även 
upphandlade verksamheter hädanefter i sina 
avtal får inskrivet kravet om praktikplatser? 
 
2012-06-11 
Elnaz Alizadeh (S) 
 
Svar 
Vad tycker kommunalrå det om resu ltatet i 
utvärderingen gällande praktikutfallet för 
2011 och vi lka slutsatser drar kommunal-
rådet? 
Resultaten är både bra och dåliga, beroende på 
hur man läser tabellerna. Vi kan konstatera att 
äldrenämnden och barn- och ungdomsnämn-
dens externa verksamheter tar emot praktikanter 
i mycket hög omfattning. Det är bra. Verksam-
heterna har vana av att ha praktikanter – såväl 
dem som avses i AMP som utbildnings-
praktikanter. Specialkontoren, t ex byggnads-
nämnden och miljö-och hälsoskydds-nämnden 
och räddningsnämnden tar emot praktikanter, 
men måste främst inrikta sig på praktikanter 
från högskoleutbildningar. Det är ett krav för 
framtida rekryteringar och samarbetet med hög-
skolesektorn. De måste också ta emot prakti-
kanter från arbetsmarknads- och sysselsätt-
ningsinsatser. Det som är dåligt är att vissa 
verksamheter inte har tagit sitt ansvar. De slut-
satser jag drar är att vi måste arbeta mer in-
tensivt för att få alla verksamheter att följa det 
arbetsmarknadspolitiska programmet (AMP).  
 



 

Vilka åtgärder ämnar kommunalrådet att ta 
för att ännu fler nämnder i ännu större ut-
sträckning skall ta sitt ansvar gällande prak-
tikplatsskyldigheten? 
Först handlar det om att öka dialogen och göra 
den här frågan mer synlig i alla verksamheter. 
Som kommunalråd lyfter jag bland annat upp 
frågan i mina samtal, diskussioner och besök på 
kommunala verksamheter. Här finns möjlig-
heter till dialog. För det andra handlar det om 
att tydligöra uppföljningen av AMP. I uppfölj-
ningen ska det tydligt framgå vilka nämnder 
som följer AMP och vilka som inte gör det. De 
som inte följer programmet ska avkrävas för-
klaringar på varför det inte sker.  
 
Kommer kommunalrådet se till så att även  
upphandlade verksamheter hädanefter i sina 
avtal får inskrivet kravet om praktikplatser? 
UAN, BUN och SBN ställer i sina nämnd-
specifika upphandlingar krav på att verksam-
heter ska ta emot praktikanter där det är möjligt. 
När det gäller vissa specialinstitutioner inom 
IFO är det inte lämpligt. äldrenämnden och 
nämnden för hälsa och omsorg har länge haft 
inskrivet kravet att ta emot praktikanter i utbild-
ning (VFU och APL). Det senaste året har de 
också ställt krav på att ta emot praktikanter 
enligt AMP. Vi arbetar för att kravet på praktik-
platser ska finnas med i den revidering av upp-
handlingspolicy med tillhörande riktlinjer som 
kommunstyrelsen ska ta fram.  
 
 
2012-10-20 
 
Mohamad Hassan (FP) 
Kommunalråd 
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Nr 347. Interpellation av Kristin 
Lilieqvist (MP) om ungas möjlig-
heter att spela dataspel på fritids-
gårdar 
KSN-2012-1009 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Under Kristihimmelfärdshelgen i år gick ett 
stort LAN (Local Area Network, ett lokalt nät-
verk) vid namn Birdie av stapeln i Allianshallen 
i Uppsala. Cirka 900 ungdomar var där, och po-
litiska partier blev inbjudna för att debattera och 
svara på frågor. Det är synd att bara 3 av 8 par-
tier som är representerade i kommunfullmäktige 
var på plats under debatten, eftersom det gavs 
många perspektiv och inblickar som saknas i 
politiken. På LAN:et fanns även representanter 
från Uppsalas fritidsgårdar. 
 
Både från ungdomarna och fritidsgårdsperso-
nalen möttes politikerna av frågor som var helt 
nya för mig och sannolikt för en överväldigande 
majoritet av Uppsalapolitikerna, men som varit 
ett problem för fritidsgårdarna och de spel-
intresserade ungdomar som vistas där. De två 
största problemen som nämndes var 1) att 
datautrustningen på många fritidsgårdar är väl-
digt föråldrad och inte räcker till för att spela 
på, och 2) att fritidsgårdarnas datorer har sk. 
"stängda portar" vilket innebär att det inte går 
att koppla ihop datorerna med varandra och 
spela mot varandra på den egna fritidsgården 
eller med andra fritidsgårdar.  
 
Föreningen som anordnar LAN:et har fått EU-
pengar för att köpa in bättre datorer och annan 
spelutrustning för användning på fritidsgårdar-
na, men p.g.a. it-administrationen i kommunen 
kan dessa inte användas för spel. Det är såklart 
lovvärt att kommunen värnar it-säkerheten och 
är försiktiga med det interna nätverket, men 
det-ta är rimligtvis något som borde gå att ord-
na om man verkligen är intresserad och tar ung-
domars fritidsintressen på allvar. I flera andra 
kommuner (t.ex. Östhammar) har man löst detta 
problem genom en separat internetanslutning på 
fritidsgårdarna, som inte går via kommunens 

vanliga nät och därmed inte riskerar it-säker-
heten. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga 
barn- och ungdomsnämndens ordförande 
följande: 
- Hur ser it-försörjningen ut på Uppsalas 
fritidsgårdar idag avseende antal datorer, deras 
prestanda samt internetanslutningens kapacitet? 
 
- Anser du att denna nivå är tillräcklig, eller 
avser ni att göra något för att förbättra situa-
tionen? 
 
- Tänker ni vidta några åtgärder för att möjlig-
göra öppna portar och bättre nätverks-
möjligheter på fritidsgårdarnas datorer? 
 
Kristin Lilieqvist (MP) 
 
Svar 
 
Fråga 1 
- Hur ser it-försörjningen ut på Uppsalas fri-
tidsgårdar idag avseende antal datorer, deras 
prestanda samt internetanslutningens kapacitet? 
 
Det finns ingen samlad information om 
datorstatusen på fritidsgårdarna. Idag kan ung-
domars tillgång till datorer se olika ut beroende 
på hur den enskilda fritidsgården har prioriterat. 
En del har satsat på datorer medan andra har 
valt att ha prioritera andra saker. 
 
Fråga 2 
- Anser du att denna nivå är tillräcklig, eller 
avser ni att göra något för att förbättra situa-
tionen? 
 
Moderna datorspel är ofta prestanda-krävande 
och det är därför sannolikt att den befintliga 
datorparken inte i alla lägen lever upp till ung-
domarnas förväntningar. Barn- och ungdoms-
nämnden detaljstyr inte vilka datorer som skall 
finnas i skolorna eller på fritidsgårdarna vad av-
ser exakt antal och prestanda. Vi detaljstyr inte 
heller vilken verksamhet som skall prioriteras 
på fritidsgårdarna. Det skall personalen på 
fritidsgården göra i samverkan med ungdomar-
na som besöker gården. Jag har till exempel be-
sökt en fritidsgård där ungdomarna själva byggt 
sina datorer. Jag tror att ungdomarna kan det 
här bättre än vi som sitter i nämnden. Nämn-



 

dens uppgift är att ge fritidsgårdarna förut-
sättningar att utveckla en bra verksamhet som 
intresserar och engagerar besökarna. 
 
Fråga 3 
- Tänker ni vidta några åtgärder för att möj-
liggöra öppna portar och bättre nätverksmöj-
ligheter på fritidsgårdarnas datorer? 
 
Frågan om vilka portar som kan öppnas är en 
säkerhetsbedömning som görs av säkerhetsans-
varig på kommunledningskontoret. Vid förfråg-
ningar att öppna portar för spel, bland annat för 
att uppdatera spelen, har det bedömts kunna ha 
skadlig inverkan på övrig verksamhets behov 
genom att nätet blir sårbart för intrång och 
attacker. Teknik och Service, som förvaltar 
nätet, har därför inte kunnat tillmötesgå önske-
målen.  
Det är mycket möjligt att det bästa alternativet 
är att fritidsgårdarnas spelande sker på separata 
internetförbindelser som i Östhammarexemplet. 
Dock skall man komma ihåg att även dessa 
internetförbindelser är kommunala och att kra-
vet att följa lagar och regler inte upphör därför 
att typen av uppkoppling är en annan. 
 
Jag anser att Uppsala kommun måste anpassa 
sig till ungas livsstil om kommunen skall kunna 
ha attraktiv verksamhet riktad till unga. God 
tillgång till nätet uppfattas som en självklarhet 
av unga, naturligtvis inom de lagar och regler 
som gäller för kommunen. Uppsala kommun 
behöver se över tillgången till datorer och nätet, 
i första hand i skolorna men även inom fritids-
verksamhet för att leva upp till de förväntningar 
som finns på en modern kommun. Utifrån 
denna uppfattning har jag fört dialog med IT-
ansvariga inom vård och bildning under en 
längre tid. Det har dock varit önskvärt att kom-
munfullmäktige har en antagen IT-policy innan 
skolans och fritidsverksamhetens behov särskilt 
ses över. IT-policyn antogs i augusti i år. 
Arbetet fortsätter. Vi kommer till exempel att 
arbeta för att ungdomar skall kunna använda 
egna datorer inom kommunen om de så skulle 
önska. 
Uppsala den 23 oktober 2012 
 
Cecilia Forss 
Kommunalråd 
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Nr 348. Interpellation av Elvira 
Caselunghe (MP) om informations-
hantering med anledning av före-
komsten av perfluorerade a lkylsy-
ror i Uppsalas dricksvatten 
KSN-2012-1068 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Den 3 september 2012 kunde man ta del av 
information på kommunens hemsida samt i 
massmedia om att flera dricksvattentäkter i 
Uppsala tätort stängts av på grund av att en 
grupp miljöföroreningar som kallas perfluo-
rerade alkylsyror (PFAA) förekom i dricks-
vattnet. Denna information är givetvis 
oroande för uppsalabor och har satt kom-
munens förmåga att informera om dylika 
händelser på prov. Det som är särskilt an-
märkningsvärt och utgör fokus för min kri-
tik är att det dröjde mer än tre månader från 
det att dricksvattenbrunnarna stängdes av 
till dess att information spreds till allmän-
heten via massmedia. Inte ens kommun-
styrelsen blev informerad i förväg. 

 
Perfluorerade ämnen finns inte naturligt i 
miljön och är mycket svårnedbrytbara. De 
anrikas i näringskedjan och har visat sig 
vara reproduktionsstörande i djurförsök 
och giftiga för vattenlevande organismer. 
Det finns inga gränsvärden i Sverige för 
perfluorerade alkylsyror i dricksvatten, 
pga. att så lite är känt om dessa före-
ningars giftighet. Avsaknad av gränsvär-
den beror alltså inte på att ämnena är ofar-
liga, utan på att man saknar kunskap om 
hur farliga de är. 

 
En undersökning utförd av Livsmedelsverket 
från 2011 visade att halterna av vissa PFAA 
har ökat exponentiellt i Uppsalakvinnornas 

blod under den undersökta perioden (1996-
2010). Med anledning av de kraftigt ökande 

halterna i blod gjorde Livsmedelsverket i 

maj 2012 en analys av dricksvatten i Uppsala, 
vilken visade kraftigt förhöjda halter av 

PFAA. Uppsala Vatten stängde då av brun-

narna i Kronåsen och Stadsträdgården, som 
innehåller kraftigt förhöjda halter. Först den 
3 september informerade Uppsala Vatten all-

mänheten genom ett pressmeddelande från 
Uppsala Vatten, dock utan att särskilt infor-
mera kommunstyrelsen. 
 
Med anledning av detta ställer jag följande 
fråga till kommunstyrelsens ordförande: 
 
Varför har inte politiker och medborgare i 
Uppsala kommun fått information om föro-
reningarna och åtgärderna förrän efter 
drygt 3 månader? 
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Nr 349. Interpellation av Ilona 
Szatmari Waldau (V) om  detalj-
plan för bostadsrätter i park 
KSN-2012-1071 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Vid Stabby alle, i kvarteret Åkern, ligger par-
ken Tegen. Parken regleras i detaljplan för 
Stabby gärde, 74 B, fastställd 1948. Detaljpla-
nen anger att området ska användas för park. 
Dåvarande fastighetsnämnden har tidigare an-
visat parken till Besqab. 
 
I maj beslutade plan- och byggnadsnämnden 
att påbörja detaljplaneläggning av delar av 
parken till bostäder. Den sökande, Besqab, 
har angett att det är ca 60 ungdomsbostäder 
med bostadsrätt som upplåtelseform som 
man vill uppföra i parken. 

 
Uppsala kommun har en stor brist på mark 
och därmed också begränsade möjligheter att 
styra upplåtelseform vid nybyggnationer i 
Uppsala. Ska man bygga på kommunalt ägd 
parkmark, vilket i sig är mycket tveksamt, 
borde inriktningen vara hyresrätter. I området 
runt kv Åkern finns enbart bostadsrätter och 
småhus/radhus vilket är ytterligare ett skäl att 
prioritera hyresrätter framför bostadsrätter i 
området. 
 
Eftersom detaljplanerna innebär att park-
mark ska bebyggas borde detta ärende, och 
alla andra föreslagna byggnationer på park-
mark, tas till fullmäktige för antagande. 

 
Med anledning av dåvarande fastighets-
nämndens markanvisning och plan- och bygg-
nadsnämndens beslut om detaljplan skulle jag 
vilja fråga kommunstyrelsens ordförande: 
 
Anser du att det är rätt inriktning att bygga i 
Uppsalas parker? 
 
 
 

 
Anser du att det ingår i PBN:s delegation att 
upprätta detaljplaner om byggnationer i parker 
eller ska ärendet tas upp i fullmäktige? 
 
Anser du att det är rätt inriktning att kommunal 
mark, som i detta fall, ska bebyggas med enbart 
bostadsrätter? 
 
2012-10-05 
Ilona Szatmari Waldau (V) 
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