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Närvarande 

Beslutande 

Erik Pelling (S), ordförande 

Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande, närvarar på distans 

Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande, närvarar på distans 
Asal Gohari (S), närvarar på distans 
Therez Almerfors (M), närvarar på distans 

Erik Dagnesjö (S), närvarar på distans 
Christopher Lagerqvist (M), närvarar på distans 

Eva Christiernin (S), närvarar på distans 
Ulrik Wärnsberg (S), närvarar på distans 
Stefan Hanna (-), närvarar på distans 

Simon Alm (-), närvarar på distans 
Rickard Malmström (MP), närvarar på distans 

Tobias Smedberg (V), närvarar på distans 
Jonas Segersam (KD), närvarar på distans 

Hanna Victoria Mörck (V), närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Maria Patel (S), närvarar på distans 

Mats Gyllander (M), närvarar på distans 

Helena Hedman Skoglund (L), närvarar på distans 

Linda Eskilsson (MP), närvarar på distans 
Madeleine Andersson (M), närvarar på distans 

Pavlos Cavelier Bizas (S), närvarar på distans 

Jonas Petersson (C), närvarar på distans 
Helena Nordström Källström (MP), närvarar på distans 
Karolin Lundström (V), närvarar på distans 
David Perez (SD), närvarar på distans §§ 66-83 

Eva Moberg (KD), närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Lars Niska, kommunsekreterare 
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Övriga närvarande på distans 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola 
Hägglund, ekonomidirektör. Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör. Åsa Nilsson 
Bjervner, avdelningschef. Christian Dahlmann, enhetschef. Lena Grapp, stadsjurist. 

Isabelle Waldenvik, kommunikatör. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef. Ida Harju 

Håkansson (S), Annica Nordin Söderberg (S), Sofia Andersson (M), Sara Hägerström (M), 

Dawn Anthony (V), Nathalie Berggren (L), Mimmi Westerlund (KD), Pia Agestedt (MP) 
och Stina Bergström (MP), politiska sekreterare. 
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§ 66 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan. 
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§ 67  

Köpeavtal med DHL avseende del av 
Danmarks-Kumla 10:1 

KSN-2020-01430 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna köpeavtal för exploatering mellan Uppsala kommun och DHL 

Fastighet X AB beträffande försäljning av del av fastigheten Danmarks-Kumla 
10:1 enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 7 mars 2018, § 38, att anta en modell för prissättning för 
försäljningar i Östra Fyrislund. Kommunstyrelsen beslutade även att försäljning ska ske 

till intressenter enligt en intressentlista. I augusti 2018 anmälde företaget DHL Nordic 
AB sitt intresse för verksamhetsmark i Uppsala, därefter har de preciserat sin 
intresseanmälan till att gälla Östra Fyrislund. DHL Nordic AB avser förvärva marken 

genom dotterbolaget DHL Fastighet X AB (organisationsnummer 559220-4910). 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår försäljning av del av fastigheten Danmarks-

Kumla 10:1. Det för försäljningen aktuella området framgår av bilaga 2. 

Beslutsunderlag 

• Mark- och exploateringsutskottets förslag 24 mars 2021 § 19 

• Tjänsteskrivelse daterad 9 mars 2021 

• Bilaga 1, Köpeavtal för exploatering 

• Bilaga 2, Karta 

• Bilaga 3, DHL Uppsala - Hållbarhet 2021 

Beslutsgång 

Ordförande ställer mark- och exploateringsutskottets förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
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§ 68  

Medfinansieringsavtal trafikplats E4 

KSN-2021-00465 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna medfinansieringsavtal enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 

I det avtal som antogs i kommunfullmäktige den 29 januari 2018 § 16 mellan Uppsala 
kommun och staten genom dess samordnare för större samlade exploateringar med 

hållbart byggande och Region Uppsala preciseras färdigställandet av en ny trafikplats 

vid E4:an. I enlighet med avtalet ska trafikplatsen finansieras av Uppsala kommun eller 
Region Uppsala, om vägen ansluts till regionalt vägnät kan finansiering ske via 
länstransportplanen. Ett liknande avtal finns upprättat mellan Knivsta kommun, staten 

och Region Uppsala. 

För att trafikplatsen ska komma med i den nationella planen för transportinfrastruktur 
som ska beslutas av regeringen våren 2022 behöver finansiering vara säkrad via ett 

avtal senast 20 april 2021. 

Beslut om nationell plan måste fattas av regeringen innan planeringen av trafikplatsen 
kan påbörjas. Bedömd tidplan är att vägplan och projektering genomförs 2023-2026, 

samt att byggande sker 2027-2028. Trafikplatsen kommer att anslutas såväl till de 
sydöstra stadsdelarna som till de utbyggnader Knivsta kommun planerar i Alsike. I 
avtalet med Trafikverket om trafikplatsen föreslås två tredjedelar av kostnaden tas av 

Uppsala kommun och en tredjedel av Knivsta kommun. Planeringen av 
anslutningsvägarna behöver ske samordnat och utreds i pågående åtgärdsvalsstudie 
som Trafikverket driver. Respektive kommun ansvarar för finansieringen av 
anslutningsvägarna som således inte omfattas av föreliggande avtal. 

Beslutsunderlag 

• Mark- och exploateringsutskottets förslag 24 mars 2021 § 20 

• Tjänsteskrivelse, daterad 5 mars 2021 

• Bilaga 1. Förslag till medfinansieringsavtal 
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Yrkanden 

Erik Pelling (S), Fredrik Ahlstedt (M) och Simon Alm (-) yrkar bifall mark- och 
exploateringsutskottets förslag. 

Stefan Hanna (-) yrkar avslag till mark- och exploateringsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer mark- och exploateringsutskottets förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 

Ärendet är kopplat till det så kallade Uppsalapaketet och det representerar en 

exploatering av Uppsala stads södra delar som jag inte anser vara positiv för Uppsalas 

utveckling. Det är också anmärkningsvärt att staten som framställts som så välgörande 
för Uppsala kommun inte ska stå för någon del av de planerade 130 miljoner kronor som 

denna trafikplats skulle kosta att bygga. En trafikplats som jag tolkar det ändå kommer 
att ägas av Trafikverket. Av dessa minst 130 miljoner kronor ska Uppsalas skattebetalare 

finansiera 66,7 %, det motsvarar 87,1 miljoner kronor. 

Särskilt yttrande 

Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 

Vi har länge drivit frågan om trafikplats E4 gemensamt med Knivsta kommun. Vi var 

tydliga i vårt remissvar när det gäller FÖP sydöstra stadsdelarna att det bör vara en 
gemensam trafikplats på E4 i höjd med Mora Stenar. Vi har, i samband med att vi 
förordat en omförhandling med staten om Uppsalapaketet tillsammans med Knivsta 

kommun, förordat detta och även att det enbart bör vara en ny pendeltågsstation 

(Bergsbrunna), och inte två (+Alsike). Vi ställer oss däremot kritiska mot att hela 
kostnaden läggs på kommunerna, och anser att staten borde ta ett större ansvar för sin 
infrastruktur. 
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§ 69  

Utvärdering av de kommunala 
ordningsvakternas arbete i Uppsala 

KSN-2021-00621 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att verka för krav på en utökad utbildning för ordningsvakter generellt och 

själv erbjuda kompletterande utbildningsinsatser för de kommunala 
ordningsvakterna, 

2. att verka för att kommunala ordningsvakter kan operera i hela kommunen, 
3. att som komplement till ordningsvakter se över behovet att utöka och 

utveckla väktarverksamheten för rondering av skolor och skolgårdar, 

4. att utreda hur medarbetare i andra kommunala verksamheter ska kunna bidra 

till en uppdaterad lägesbild, 
5. att fortsätta utvecklingen av verksamheten med ordningsvakter i linje med 

utvärderingens förslag, vilket bland annat inkluderar 

a) utvecklad samverkan med polis, ungdomsjour med flera, 
b) möjliggöra för skolbesök samt att 

c) utreda möjlighet till vakternas nyttjande av kamerabevakning, 
6. att permanenta försöket med den mobila ordningsvaktsenheten, 

7. att i övrigt löpande anpassa verksamheten utifrån behov av nya 

bevakningsområden, förändrade behov eller förändrad lagstiftning m.m., 

8. att under 2022 återkomma med en förnyad utvärdering av verksamheten med 
kommunala ordningsvakter med fokus på effekter, uppdrag, organisations- 

och driftsformer, 

9. att lägga utvärdering av de kommunala ordningsvakternas arbete i Uppsala 
enligt bilaga 1 till handlingarna, 

10. att som komplement till ordningsvakter se över behovet av att utöka och 
utveckla väktarverksamheten för rondering av skolor och skolgårdar utanför 

skoltid, samt 
11. att utreda hur medarbetare i andra kommunala verksamheter som exempelvis 

parkeringsvakter och räddningstjänst bättre ska kunna bidra till en 

uppdaterad lägesbild. 
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Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 juni 2017 om en försöksperiod med kommunala 
ordningsvakter. Försöksperioden syftade till att öka säkerheten och tryggheten i 
centrala Uppsala, men också att skaffa kunskap och erfarenhet om hur stort behovet 

av kommunalt stöd till polisens trygghetsskapande och ordningshållande verksamhet 

är. Försöksperioden föll väl ut och verksamheten förlängdes två gånger, till den 31 maj 
2018 respektive den 31 maj 2019. Idag är verksamheten med kommunala 
ordningsvakter en del av Uppsala kommuns ordinarie löpande verksamhet. 

Kommunledningskontoret har tagit initiativ till en första mer heltäckande utvärdering 
av funktionen (bilaga). Erfarenheterna från arbetet med kommunens ordningsvakter 

är övervägande positiva. En föråldrad lagstiftning och invecklat 

tillståndsansökningsförfarande är omständigheter som varit belastande för 

verksamheten. Erfarenheter och slutsatser i utvärderingen kommer att ligga till grund 
för fortsatt utveckling av verksamheten. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 29 mars 2021 § 97 

• Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2021 

• Bilaga 1. Utvärdering av de kommunala ordningsvakternas arbete i Uppsala 

(rapport) 

Yrkanden 

Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande från Jonas Segersam (KD) och Therez 

Almerfors (M) och Tobias Smedberg (V): 

(1) att som komplement till ordningsvakter se över behovet av att utöka och utveckla 
väktarverksamheten för rondering av skolor och skolgårdar utanför skoltid. 

(2) att utreda hur medarbetare i andra kommunala verksamheter som exempelvis 

parkeringsvakter och räddningstjänst bättre ska kunna bidra till en uppdaterad 
lägesbild. 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Christopher Lagerqvist (M) yrkar, med 

instämmande från Jonas Segersam (KD): 
(1) att omgående ansöka om LOV3-tillstånd i Stenhagen för att kunna införa 
patrullerande ordningsvakter, samt 

(2) att omgående utreda behovet av patrullerande ordningsvakter på Uppsalas 
landsbygder, särskilt kopplat till den senaste tidens vandalisering. 

Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande från Simon Alm (-): 
att permanenta och utöka försöket med den mobila ordningsvaktsenheten. 
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Stefan Hanna (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
att Uppsala ska verka för att staten ska ge särskilda statsbidrag till kommuner med 
särskilt stora utanförskapsproblem för ordningsvakter. 

Tobias Smedberg (V) yrkar avslag till Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande, Jonas 

Segersams (KD) yrkande och till Stefan Hannas (-) yrkande. 

Tobias Smedberg (V) yrkar avslag till föreliggande förslags andra att-sats (2). 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Erik Pellings (S) första tilläggsyrkande (1) mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter Erik Pellings (S) andra tilläggsyrkande (2) mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Jonas Segersams (KD) ändringyrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedt (M) med fleras första tilläggsyrkande (1) 
mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedt (M) med fleras andra tilläggsyrkande (2) 

mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter föreliggande förslags andra att-sats (2) mot avslag och 

finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer slutligen föreliggande förslag i övrigt mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Christopher Lagerqvist (M) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande med motiveringen: 
Det har visat sig vara mycket svårt att få till områden där ordningsvakter kan patrullera, 

så kallade LOV3-områden. Dels tar det lång tid för kommunen att ansöka om och dels är 

handläggningstiden hos Polisen lång. När kommunen ansökte om LOV3-område i Gränby 

blev det dessutom avslag, trots upprepade skottlossningar och otrygghet. Vi vill se en 
lagändring på området för att det ska bli enklare att använda sig av ordningsvakter i 

olika områden. Fram tills en sådan lagändring sker anser vi att vi ändå ska komma in 
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med ansökningar för att visa att det finns ett stort behov av ordningsvakter. Av ärendet 
framgår att arbetet med ordningsvakter fungerar mycket bra på de platser där de finns 
idag. Vi vill även se att fokus i trygghetsfrågan inte bara riktas mot Uppsala city utan 

också mot våra bygder. Den senaste tiden har vi kunnat läsa om sönderslagna rutor, 
vandalisering och skadegörelse. Där behovet finns skulle ordningsvakter kunna göra 
skillnad även på landsbygden. 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Tobias Smedbergs (V) yrkanden: 

Vänsterpartiet har ingenting emot att verksamheten med kommunala ordningsvakter 
bedrivs. Men innan vi går med på en stor utökning av den verksamheten vill vi ha ett mer 
ordentligt underlag än att bara förlita sig på magropskänslan. Trovärdigheten i 
underlaget som presenterats i utvärderingen är tyvärr begränsad. 

Det som utvärderingen uttrycker är att vi inte vet om ordningsvakternas arbete ger effekt. 

Polisen tror att det fungerar, ordningsvakterna som är anlitade av kommunen och 
således beroende på kommunen för sina uppdrag säger att de tror att det fungerar. 
Vänsterpartiet önskar bättre underlag och en varsammare tolkning av underlaget innan 

vi går vidare med en utökning. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 

Handlingen som är grund för beslutet är felaktig eftersom det står att frågan om 

”trygghetsvakter” väcktes hösten 2016. Redan i vårt budgetförslag, oktober 2016 föreslog 
Kristdemokraterna som första parti att Uppsala kommun skulle inrätta egna kommunala 
ordningsvakter. Det kom tyvärr att dröja hela åtta månader innan styret gjorde slag i 

saken och påbörjade en försöksverksamhet med kommunala ordningsvakter. Därefter 
har det blivit smärtsamt tydligt att verksamheten behöver utökas ytterligare. Vi är glada 

att vårt yrkande om att kommunens ordningsvakter ska kunna operera i hela kommunen 
bifölls. Som det är idag sätter lagstiftningen onödiga begränsningar för det kommunala 

självstyret på detta område. Vi beklagar dock att vårt förslag om att permanenta och 

utöka den mobila ordningsvaktsenheten avslogs. Vi är fast övertygade om att denna 

verksamhet behövs. 
Vi ser samtidigt positivt på att S, L och MP nu äntligen har tillmötesgått våra tidigare 
förslag om att utreda hur man kan ta hjälp av parkeringsvakter och räddningstjänst och 

föreslagit rondering med väktare på skolor. 
Otryggheten breder ut sig och polisen är fortsatt under hård press och har en hög 
arbetsbelastning. Kommunen har parallellt utökat verksamheten inom socialtjänstens 
ungdomscentrum, som delvis är kopplad till ordningsvakternas arbete – så det tycks inte 
ha varit någon brist på resurser. Vi måste därför både permanenta och utöka den 

befintliga ordningsvaktsorganisationen, och aktivt jobba gentemot staten för att kunna 

utöka ordningsvakternas befogenheter och verksamhetsområden.  

Tyvärr bifölls inte vårt yrkande att permanenta och utöka försöket med den mobila 
ordningsvaktsenheten, vilket vi reserverar oss emot. Utöver det yrkade vi också bifall till 
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Moderaternas yrkanden om att ansöka om LOV3-tillstånd i Stenhagen för att kunna 
införa patrullerande ordningsvakter, samt att utreda behovet av patrullerande 
ordningsvakter på Uppsalas landsbygder, särskilt kopplat till den senaste tidens 

vandalisering. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonas Segersams (KD) yrkande 

med motiveringen: 

Ordningsvakter är ett bra inslag i Uppsala kommun som Sverigedemokraterna har 
efterfrågat sedan 2010 och som jag har ställt mig bakom hela tiden sedan dess. Det är ett 

sätt för kommunen att kunna komplettera med ordnings- och trygghetsskapande 
insatser när polismyndigheten överlag har minskat sin fysiska närvaro sedan en lång tid 
tillbaka. Kostnaden som numera är cirka 10 miljoner kronor per årsbasis är en liten 
kostnad för kommunen i förhållande till den stora nytta som insatsen medför. I en 

idealvärld skulle varken polismyndigheten eller ordningsvakter behövas, men i den 

verklighet som är bevisad är fallet sådant att stök, olagliga aktiviteter och kriminalitet 
alltid finns i någon utsträckning och därmed i någon utsträckning behöver motarbetas 
från samhällets sida oavsett var det dyker upp. Därför är det bra att verka för att kunna 

använda ordningsvakter i hela kommunen, även om aktiviteten hos dessa fokuseras till 

de platser och sammanhang där behoven finns/är störst. Principiellt är det dock ett 
underbetyg att polismyndigheten inte är finansierad till den grad att de kan sköta det 

ordningsskapande arbetet på egen hand vid offentliga miljöer. 

Särskilt yttrande 

David Perez (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Sverigedemokraterna välkomnar att kommunen tar invånarnas säkerhet på ytterst 

allvar. Vi har länge förordat att kommunen intensifierar arbetet med kommunala 

ordningsvakter. Kommunen bär även arbeta med andra trygghetsskapande åtgärder 

såsom trygghetskameror och bättre belysning på utsatta platser. Detta ska dock ses som 

en tillfällig lösning då det är Polisen som ska ansvara för det trygghetsfrämjande arbetet. 
Uppsalaborna ska inte behöva bekosta sin egna trygghet när regeringen misslyckats 

med sitt arbete. 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 

Det framgår tydligt vilket uppdrag Polisen har i Sverige. ”Polismyndigheten ska 

tillsammans med övriga myndigheter inom och utom rättsväsendet genom sina insatser 
bidra till målet för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och öka människors 
trygghet.” Eftersom det är statens oansvariga migrationspolitik och mycket bristfälliga 
integrationspolitik som skapat den ökade otryggheten som kräver fler ordningsvakter är 

det en rimlig ordning att också statliga medel finansierar detta behov. Genom att 

säkerställa att staten finansierar ordningsvakterna kan de också med fördel arbetsledas 
av Polismyndigheten som en extra kraft för att de ska klara sitt ordningsuppdrag. Det är 
min övertygelse att kvaliteten på ordningsvakternas insatser kommer att öka om de lyder 
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under Polisens befäl och att de inom Polisen får den utbildning som krävs för berörda 
arbetsuppgifter. 
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§ 70  

Stöd till studentnationer och studentkårer 
under Coronapandemin 

KSN-2021-00421 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att utbetala ett ekonomiskt stöd till kuratorskonventet om 2,4 miljoner kronor 

för att stötta Uppsalas studentnationer, 
2. att uppdra till kommunledningskontoret att initiera en dialog med Uppsala 

universitet och SLU om behov av ytterligare kommunikationsinsatser i syfte att 
informera Uppsalas studenter om var de kan vända sig om de lider av psykisk 

ohälsa eller upplever isolering, 

3. att uppdra till kommunledningskontoret att initiera en dialog med Region 

Uppsala, Uppsala universitet och SLU kring hur arbetet med studenters 
psykiska hälsa kan stärkas, 

4. att uppdra till kommunledningskontoret att initiera en dialog med de 

studentkårer och studentföreningar som arrangerar arbetsmarknads- och 
karriärmässor om hur Uppsala kommun kan underlätta för en omstart av 

dessa under hösten 2021, 
5. att Uppsala kommun tar initiativ till att bjuda in till ett samtal för nationer och 

andra studentföreningar, samt andra berörda om hur nationerna långsiktigt 

kan leva vidare, och hur nationernas lokaler optimalt kan användas, samt 

6. att uppdra till kommunledningskontoret att i dialog med Kuratorskonventet 
följa utvecklingen för Uppsala studentnationer och om behov finns 

återkomma till kommunstyrelsen under hösten 2021 med förslag på ytterligare 

ekonomiskt stöd till studentnationerna. 

Sammanfattning 

Studentnationerna och studentkårerna fyller en viktig funktion för Uppsalas studenter 

och för studentlivet i stort. Nationerna erbjuder mottagande, introduktion och 
omhändertagande av nya studenter samt kurativt och annat studiesocialt stöd. 

Studentnationerna är dessutom viktiga inslag i Uppsalas stadsbild med sina centralt 

belägna fastigheter. Studentkårerna fyller en viktig funktion genom sitt arbete med 

studiebevakning och påverkan, alumnverksamhet och kontakter med näringsliv i 
egenskap av studenters framtida arbetsgivare. 
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Studentnationernas och studentkårernas verksamhet har påverkats kraftigt under 
Coronapandemin dels på grund av de begränsningar av verksamheterna som 
pandemin lett till dels på grund av att antalet student på plats i Uppsala minskat under 

pandemin. Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om ett antal åtgärder som ska 
underlätta för studentnationerna och studentkårerna att hantera effekterna av den 
pågående pandemin. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 16 mars 2021 § 82 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021 

• Bilaga – skrivelse från Kuratorskonventet 

Yrkanden 

Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande från Hanna Victoria Mörck (V): 
att uppdra till kommunledningskontoret att i dialog med Kuratorskonventet följa 

utvecklingen för Uppsala studentnationer och om behov finns återkomma till 
kommunstyrelsen under hösten 2021 med förslag på ytterligare ekonomiskt stöd till 

studentnationerna. 

Therez Almerfors (M), Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att ändra att-sats 1 till: att utbetala ett ekonomiskt stöd till kuratorskonventet om 6 

miljoner kronor för att stötta Uppsalas studentnationer. 

Simon Alm (-) yrkar i första hand, med instämmande från Therez Almerfors (M) och 
Jonas Segersam (KD): 

att ärendet återremitteras för att be kuratorskonventet att återkomma med fördjupat 

underlag om kassaflöden, resultatrapporter och likviditetsstatus. 

Simon Alm (-) yrkar i andra hand: 
(1) att utbetala ett ekonomiskt stöd till kuratorskonventet om 1 miljon kronor för att 
stötta Uppsalas studentnationer med underskott, 
(2) att Uppsala kommun medger lån kuratorskonventet om upp till 20 miljoner kronor 

med tio procentenheters årlig amortering från och med år 2022 samt att utdebiterad 

ränta är utan tillägg på Uppsala kommuns genomsnittliga upplåningsränta. Syftet med 
ett erbjuda detta lån är att kuratorskonventet ska kunna administrera billig utlåning till 
studentnationer med små som stora coronarelaterade likviditetsproblem. 

Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande från Erik Pelling (S) och Stefan 
Hanna (-): 

att Uppsala kommun tar initiativ till att bjuda in till ett samtal för nationer och andra 
studentföreningar, samt andra berörda om hur nationerna långsiktigt kan leva vidare, 
och hur nationernas lokaler optimalt kan användas. 
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Stefan Hanna (-) yrkar avslag till arbetsutskottets förslags första att-sats (1). 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar avslag till Therez Almerfors (M) med fleras yrkanden och 
Simon Alms (-) yrkanden. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först återremissyrkande mot ärendets avgörande idag och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter Jonas Segersams (KD) tilläggsyrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter Erik Pellings (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter Therez Almerfors (M) med fleras ändringsyrkande mot 

avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Votering begärs och genomförs. 

Ordförande finner att tre förslag som står emot varandra: arbetsutskottets förslag till 
första att-sats (1), Therez Almerfors (M) med fleras ändringsyrkande och Simon Alms (-) 

ändringsyrkande (1). Ordförande konstaterat att arbetsutskottets förslag är 
huvudförslag och finner efter att ha genomfört försöksvotering med acklamation att 
Therez Almerfors (M) med fleras ändringsyrkande är motförslaget i voteringen. 

Bifall till arbetsutskottets förslag till första att-sats (1) röstar JA, bifall till Therez 
Almerfors (M) med fleras ändringsyrkande röstar NEJ. Kommunstyrelsen beslutar med 
9 JA-röster mot 4 NEJ-röster att bifalla föreliggande förslag. Två ledamöter avstår från 

att rösta i voteringen. 

JA-röst avger: 

Mohamad Hassan (L), Asal Gohari (S), Erik Dagnesjö (S), Eva Christiernin (S), Ulrik 
Wärnsberg (S), Rickard Malmström (MP), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck 
(V) och Erik Pelling (S). 

NEJ-röst avger: 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M) och Jonas 

Segersam (KD). 

Avstår: 

Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-). 

Ordförande ställer därefter Simon Alm (-) ändringsyrkande (1) mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 
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Ordförande ställer därefter Simon Alms (-) tilläggsyrkande (2) mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag i övrigt (2-4) mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Therez Almerfors (M) med fleras yrkande med motiveringen: 

S, L och Mp la ett förslag om att ge krisstöd till studentkårer och studentnationer om 2,4 
miljoner som också gick igenom. Moderaterna och Kristdemokraterna ville istället öka 

stödet till 6 miljoner för att på̊ riktigt hjälpa studentnationerna att gå̊ runt. Den skrivelse 
som inkommit till kommunen från kuratorskonventet vittnar om stora behov av stöd. 

Detta från studentnationerna som i princip aldrig annars ber om ekonomiskt stöd. Nu är 
läget mycket ansträngt och nationerna gör en resultatförsämring om 24 miljoner kronor 

år 2020. 2,4 miljoner utgör samma summa som Lunds kommun bidragit med till 
nationerna där, som inte bedriver en lika utbredd verksamhet som i Uppsala och som 

dessutom inte finns i samma anrika byggnader. Att bidra med 6 miljoner skulle innebära 

att vi går in med lika mycket pengar som universitetet, principen som också Lunds 
kommun gått efter. 
Studentnationerna bidrar med välkomnande av nya studenter, studentbostäder, 

psykosocialt stöd samt studieplatser och bibliotek, för att nämna några delar. Mycket av 

denna verksamhet hade kommunen själv fått göra om nationerna inte fanns. De utgör 

också̊ en stor del av Uppsalas identitet och bidrar till att locka studenter till Uppsala. 
Precis som näringslivet och Uppsalas företag är Uppsalas studentnationer något vi vill ha 

kvar när pandemin är över. 

Studentnationerna är också en viktig del av Uppsalas karaktär som studentstad, och de 

många nationshusen i centrala Uppsala måste kunna ges en rimlig grund för sin fortsatta 

existens. Som det är idag har det studiesociala arbetet börjat spridas ut på diverse kårer 
och studentfackliga organisationer vilket gör att nationernas möjligheter att fylla sina 

lokaler med studiesocial verksamhet har minskat. Nationerna har blivit mer och mer 

beroende av konferens-, restaurang-, och fest-verksamhet vilket har gjort att 
konsekvenserna har blivit extra förödande för Uppsalas nationer under 

Coronapandemin. 
Vi anser att kommunen måste vara mycket mer aktiv i diskussionen med nationer, kårer, 
och universitetet i syfte att ge nationerna en grund för sin framtida och långsiktiga 

fortlevnad. Därför var det positivt att vårt yrkande om att bjuda in till ett brett samtal om 
nationernas framtid bifölls av kommunstyrelsen. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Det är bra att kommunen stärker sitt arbete med att bidra till studenternas psykiska 
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välbefinnande genom information om hur de i bästa fall kan få hjälp om de lider av 
psykisk ohälsa, inklusive att de lider svårt av pandemins isolering. Det är också bra att 
Uppsala kommun redan nu startar en dialog med de studentkårer och studentföreningar 

som arrangerar arbetsmarknads- och karriärmässor om hur kommunen kan bidra till en 
omstart av dessa mässor under hösten 2021. Därför stöttade jag att-satserna 2, 3 och 4. 
Jag anser dock inte att kommunen på ärendets bristfälliga underlag ska prioritera att 

använda 2,4 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar till ekonomiskt stöd till 

kuratorskonventet för att stötta Uppsalas studentnationer. Särskilt med tanke på att 
underlaget i ärendet för att värdera vilken ekonomisk kris nationerna verkligen befinner 

sig i är mycket bristfälligt. Det är många av kommunens medlemmar som drabbats 
mycket hårt av Coronapandemins negativa effekter. Uppsala kommun ska tillämpa en 

likabehandlingsprincip och det tycker jag inte den gör om detta stöd beviljas med ett så 
undermåligt beslutsunderlag. Om inga statliga stöd kopplat till pandemin utgår specifikt 

till nationerna anser jag att ett ekonomiskt bidrag kan övervägas om kommunstyrelsen 
får ta del av ett mycket bättre beslutsunderlag. Vad jag har förstått har också nationerna 

enbart från Uppsala universitet hittills beviljats stöd på runt 9 miljoner kronor. 

Tills det finns ett bättre beslutsunderlag i kommunstyrelsen att ta ställning till anser jag 

att dessa 2,4 miljoner kronor bättre kan användas för att när pandemin är över bidra till 
att studenter och övriga Uppsalabor återigen börjar besöka nationer, restauranger och 

övrigt nöjesliv i minst lika stor utsträckning som innan pandemin. På så sätt kommer en 

liknande ekonomisk satsning alla nöjesplatser och platser som utgör sociala 

mötesplatser till godo. Det bästa hade varit att återremittera ärendet för att det skulle 
kompletteras med en mycket bättre beskrivning över nationernas ekonomier. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden med 

motiveringen: 
Studentnationerna har tillskrivit kommunen med vädjan om hjälp. De förordar en 

bidragsfinansiering eftersom de inte vill ta upp externa lån för att kunna hålla igång sin 
verksamhet. De hänvisar också till att de vill försöka vara oberoende. 

Det framgår inte hur stora underskott som nationerna har haft hittills eller prognostiseras 
fortsätta ha framöver tills pandemins effekter avtagit. Däremot lyfter de fram hur mycket 

resultatet har fallit. Det man trycker särskilt på är oavsett att de uteblivna överskotten 

leder till likviditetsproblem som gör det svårt att komma igång igen och att någon nation 
kanske går i konkurs. Det mest väsentliga skälet till att hjälpa nationerna är deras 
likviditetskris och kanske även i någon mån att lindra förekommande underskott. Ändå 
väljer äskande å nationernas att avstå från just de mest väsentliga uppgifter som 

kommunen skulle behöva i underlag, d.v.s. uppgifter om likviditet, kassaflöde, 
upparbetade underskott och prognostiserade fortsatta underskott. 
Utifrån ett skattebetalarperspektiv kan det anses vara skäligt att stötta nationerna 

genom den likviditetskris de genomgår, men stöd för utebliven vinst är något som 

tvärtom inte är i skattebetalarnas intresse. Det är naturligtvis mest förmånligt för 

nationerna om de rakt av bara får de pengar de antyder att de vill ha fullt ut eller i alla fall 
en väsentlig andel av, men en balans vore mest lämpligt där risken för att man hamnar 
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mellan stolarna minskar. 
En bra lösning, som inte är oskälig för skattebetalarna, vore dels bidrag för att i 
begränsad omfattning lindra underskotten och dels möjlighet för nationer med 

likviditetsproblem att till obefintlig eller låg ränta kunna låna det man faktiskt behöver av 
kommunen för att hålla verksamheten flytande likviditetsmässigt genom krisen och 
återuppstarten. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag om att endast ge ett bidrag om 2,4 miljoner 

kronor utan möjlighet till lån skapar bra förutsättningar för de nationer som inte har 
väsentliga likviditetsproblem och hade överskott eller mycket begränsat underskott. Man 

kan utgå från att kuratorskonventet försöker fördela ut bidraget på ett sätt där den med 
störst behov får mest, men utifrån deras redovisning framgår att det finns upparbetade 

uteblivna resultat om 24 miljoner kronor och prognostiserade ytterligare uteblivna 
resultat om 19 miljoner kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskotts stöd skapar inte 

tillräckliga förutsättningar att på bred front stötta upp likviditetsproblemen som 
föreningarna drabbats av, även om redovisningen i det inkomna äskandet är bristfälligt i 

detaljerna kring detta. 

Särskilda yttranden 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande: 

Nationerna är en del av Uppsalas själ, en jätteviktig anledning som många anger till 

varför man väljer att plugga i Uppsala och varför studietiden blev bra. Samtidigt är det 

viktigt att vi tittar på helheten kring nationernas behov i denna svåra tid, nu och 
framöver. Därför är det viktigt att vi håller kontakten med studentorganisationerna och 
att ärendet återkommer om behovet ökar. 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 

Ärendet Stöd till studentnationer och studentkårer under coronapandemin beskriver 

tydligt Uppsalas studentnationer och den betydelse de har för Uppsala kommuns 

identitet, varumärke, sociala engagemang och kulturutbud. Efter att ärendet bereddes i 
kommunstyrelsen arbetsutskott den 16 mars har jag informerats om att nationernas 

ekonomiska situation är långt mer ansträngd än vad som framgår av ärendet. Därför 

yrkade jag på kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 april på att ärendet skulle lyftas 
igen i syfte att höja kommunens ekonomiska stöd till kuratorskonventet och nationerna. 

Centerpartiet anser att Uppsala kommun borde ha matchat Uppsala universitets stöd till 
kuratorskonventet och nationerna. 
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§ 71  

Ändring av tidigare beslut om upphandling av 
lokaler för gymnasieskola i Södra staden 
utifrån behov av gymnasieplatser i kommunal 
regi 

KSN-2020-01493 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att med ändring av kommunstyrelsens beslut den 6 maj 2020 § 114 besluta att 
lokalerna för de 1 400 elevplatser i gymnasieskolan som upphandlas inom 

utvecklingsområdet Södra staden ska reserveras för utbildningsnämndens 
behov, samt 

2. att uppdra till kommunledningskontoret att fortsatt beakta ett utrymme av 
600 elevplatser utifrån fristående aktörers intresse i kommande upphandlingar 

av lokaler för gymnasieskolan. 

Sammanfattning 

Utifrån lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2020, som godkändes av 
kommunstyrelsen 19 december 2019 § 285, beslutade kommunstyrelsen i maj 2020 att 

genomföra en upphandling av lokaler för 1 400 elevplatser i gymnasiet inom 

utvecklingsområdet Södra staden till år 2023. För 600 av de 1 400 platserna skulle 

förvaltningen undersöka intresset hos privata gymnasieaktörer, som då skulle hyra 
platser i de av kommunen upphandlade lokalerna. 

Utifrån nya planuppdrag i Ulleråker som påverkar de samlade lokalbehoven för 
pedagogisk verksamhet inom Södra staden behöver samtliga 1 400 platser reserveras 
för utbildningsnämndens behov. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 23 mars 2021 § 100 

• Tjänsteskrivelse daterad den 16 mars 2021 

• Bilaga 1, protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 6 maj 2020 

§169 
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Yrkanden 

Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande från Fredrik Ahlstedt (M) och Simon Alm (-): 
att uppdra till kommunledningskontoret att fortsatt beakta ett utrymme av 600 
elevplatser utifrån fristående aktörers intresse i kommande upphandlingar av lokaler för 

gymnasieskolan. 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar: 

att i motsats till följande stycke i ärendeföredragningen, "I kommande upphandlingar av 
lokaler för gymnasieskolan kommer, likt i upphandlingen av gymnasieskolan i Södra 
staden, eventuellt intresse från fristående aktörer att hyra lokaler av kommunen att 
beaktas” besluta att i kommande upphandlingar av lokaler för gymnasieskolan kommer 

eventuellt intresse från fristående aktörer att hyra lokaler av kommunen inte att beaktas. 

Simon Alm (-) yrkar avslag till Hanna Victoria Mörcks (V) ändringsyrkande. 

Jonas Segersam (KD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Hanna Victoria Mörcks (V) ändringsyrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Erik Pellings (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Reservationer 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande med motiveringen: 

Vänsterpartiet ser det som positivt att vi ska bygga nytt och att vi är igång med 
planeringen i ett tidigt stadium så att vi kan undvika bristsituationer som i 
Industristaden-Kungsängen och förseningarna som har drabbat andra områden såsom 
Rosendal skolan. Vi förstår att kommunen inte har råd att bygga allt själv och att det 

ibland kan vara klokt att upphandla hyreskontrakt i en byggnad med externa ägare. Men 

när det gäller driften av skolan så menar vi att det är kommunens ansvar att planera för 
att kunna bedriva skolverksamhet för alla elever. Så som ärendet nu är utformat framgår 

att man vill låta friskolor stå för en stor andel av det framtida platsbehovet. Vi finner det 

oacceptabelt då det dels inte går att veta att friskolorna verkligen kommer att ta detta 
ansvar, dels inte är meningen att skattepengar avsedda för skolverksamhet ska gå till 
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vinstdrivande aktiebolag. Med de brister i reglering av den fristående verksamheten så 
finns även en överhängande risk för ökad segregering, urholkning av skolpengen för den 
kommunala skolan och brister i likvärdigheten och kvaliteten på utbildningen. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 

Det är bra att övriga partier anslöt sig till att 600 platser bör tillhandahållas fristående 

utförare, som ingick i det ursprungliga beslutet. Utöver det vi vill poängtera att vi vänder 
oss emot hela utformningen och ambitionen att bygga för tätt och för högt, och i och med 

att vi numera säger nej till utbyggnadsplanerna för kapacitetsstark kollektivtrafik från 
City/Resecentrum till Gottsunda respektive Ultuna, anser vi att även planerna för 
byggnation i Ulleråker bör läggas på is. 
Som konsekvens av det anser vi inte att skolkapaciteten behöver byggas ut just nu för att 

möta den framtida utbyggnaden i Ulleråker, och därför yrkade vi avslag till förslaget. Det 

är dock viktigt att grundskoleutbudet till stadens centrala delar (exempelvis 
Kungsängen) tryggas, att Lundellska skolan har en tryggad framtid, och att även 
fristående skolors verksamhet ges goda förutsättningar. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Jag är emot den omfattande exploatering som planeras i Uppsala stads södra delar och 

som inryms i det så kallade Uppsalapaketet. Samtidigt är jag positiv till att det skapas en 

stor skola som har möjlighet att på ett pedagogiskt fördelaktigt sätt utgöra en modern 

arbetsplats för elever och lärare från högstadiet och gymnasiet. Med fördel skulle en 
större skola, med dess möjligheter till innehåll, kunna bidra i det viktiga arbetet att bryta 

den negativa segregation vi har i Uppsala. Med en klok mix av teoretiska och praktiskt 

inriktade program kan en liknande skola bli ett mycket värdefullt verktyg för att börja 

reparera många av de samhällsskador som en usel integrationspolitik skapat. 
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§ 72  

Val av ombud till ägarråd i Inera AB 2021 

KSN-2021-00475 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att utse kommunstyrelsens 1:e vice ordförande till ombud för ägarråd i Inera 
AB den 12 maj 2021, samt 

2. att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att fatta beslut om instruktion 
för röstning till Uppsala kommuns ombud på Ineras ägarråd 2021. 

Sammanfattning 

Inera ägs av SKL Företag, landsting, regioner och kommuner. Genom att erbjuda 
kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Inera 
koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, 

medarbetare och beslutsfattare.  

Den 12 maj arrangerar SKL Företag ägarråd för Inera AB. Ägarrådet fastställer 
ägardirektiv, styrelse, verksamhetsinriktning och rambudget. Det som beslutas på 

ägarrådet den 12 maj ska också sedan bekräftas på Ineras årsstämma den 18 juni.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 6 april 2021 § 106 

• Tjänsteskrivelse daterad 17 mars 2021 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 
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§ 73  

Val av ombud till Kommuninvest 
föreningsstämma 2021 

KSN-2021-00566 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att utse kommunstyrelsens 2:e vice ordförande till ombud till Kommuninvest 

föreningsstämma 2021. 
2. att instruera kommunstyrelsens 2:e vice ordförande att rösta för de val och 

beslut som föreslås i föreningsstämmohandlingarna. 

Sammanfattning 

Kommuninvest är en svensk kommunalägt kreditmarknadsbolag som erbjuder 

svenska kommuner och svenska landsting finansieringslösningar i form av lån och 
finansiell rådgivning. 

Kommuninvest består av två samordnade enheter. Kommuninvest ekonomisk 
förening utgör ägarorganisationen och är en frivillig medlemssamverkan öppen för 

samtliga Sveriges kommuner och regioner. Kommuninvest i Sverige AB är föreningens 

kreditmarknadsbolag som erbjuder medlemmarna krediter och finansiell rådgivning. 

Den årliga föreningsstämman är Kommuninvest viktigaste medlemsaktivitet och 

högsta beslutande organ. Varje medlem har en röst och utser ett ombud som 
företrädare. Föreningsstämman arrangeras den 15 april 2021. 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande föreslås utses till ombud till Kommuninvest 
föreningsstämma 2021. Vidare föreslås ombudet instrueras att rösta för de val och 

beslut som föreslås i föreningsstämmohandlingarna (bilaga) 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 6 april 2021 § 107 

• Tjänsteskrivelse daterad 25 mars 2021 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 
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§ 74  

Val av ombud till årsstämma i Viable Cities 
2021 

KSN-2021-00873 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att utse enhetschef för enheten för klimat och MR, hållbarhetsavdelningen, 

kommunledningskontoret till ombud för årsstämma i Viable Cities 2021, samt 
2. att instruera enhetschef för enheten för klimat och MR, 

hållbarhetsavdelningen, kommunledningskontoret att rösta för de val och 
beslut som föreslås i föreningsstämmohandlingarna. 

Sammanfattning 

Uppsala kommun är en av ett åttiotal olika medlemsorganisationer i Viable Cities, en 
nationell innovationsplattform med inriktningen att samarbeta för hållbara och 
klimatneutrala kommuner 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Viable 

Cities medlemsorganisationer har kallats till årsstämma för Viable Cities den 15 april 
2021. På årsstämman fattas beslut om: 

• Godkännande av programbeskrivning  

• Godkännande av årsredovisning 

• Val av ledamöter till programstyrelsen för etapp 2 år 2021-2023 

• Val av ordförande till programstyrelsen för etapp 2 år 2021-2023 

• Val av ledamöter och ordförande i valberedning för etapp 2 år 2021-2023 

Dagordning och handlingar till årsstämman återfinns samt samlat 

https://www.viablecities.se/medlemsstammor/2021 . 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 6 april 2021 § 108 

• Tjänsteskrivelse daterad 17 mars 2021 

https://www.viablecities.se/medlemsstammor/2021
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Yrkanden 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
att kommunstyrelsen utser kommunalrådet Rickard Malmström till ombud för 
årsstämma i Viable Cities 2021. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hannas (-) ändringsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 

Jag anser att ombudet från Uppsala kommun till en årsstämma ska vara en folkvald 
representant från kommunstyrelsen. Enhetschefen för enheten för klimat och MR, 

hållbarhetsavdelningen på kommunledningskontoret är säkerligen en duglig person 

men är inte en demokratiskt vald representant för Uppsala kommun. Om man är medlem 

i en förening anser jag att man ska vara så pass engagerad i den föreningens verksamhet 
från ägarhåll att det borde vara en självklarhet. 
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§ 75  

Yttrande över samråd inom vattenförvaltning, 
Norra Östersjöns vattendistrikt 

KSN-2020-03172 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt 

enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har överlämnat ovan 

rubricerade remiss till kommunstyrelsen för yttrande. Uppsala kommun ser positivt på 
att Vattenmyndigheten utvecklar arbetet för vattenförvaltning i Norra Östersjöns 

vattendistrikt inför nästa vattencykel omfattande förvaltningsplan, åtgärdsprogram 
och miljökvalitetsnormer 2021–2027. 

Uppsala kommun har haft ett särskilt fokus på de delar av samrådsunderlaget som 
påverkar kommunens miljö- och samhällsplanering, skötselaspekter och tillsyn.  

Remissunderlaget finns att läsa i sin helhet på denna länk 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 9 mars 2021 § 79 

• Tjänsteskrivelse daterad 26 februari 2021 

• Bilaga 1, Yttrande över Samråd inom vattenförvaltning, Norra Östersjöns 

vattendistrikt 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 

  

https://www.vattenmyndigheterna.se/samrad
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§ 76  

Yttrande över kommunrevisionens 
uppföljningsgranskning av granskningar 2017-
2018 

KSN-2020-03767 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har överlämnat rapport över en uppföljningsgranskning av ett 

urval om fyra granskningar som genomfördes åren 2017–2018. Syftet har varit att se 
om berörda nämnder vidtagit åtgärder utifrån revisorernas iakttagelser och 

rekommendationer. Kommunstyrelsen har medgetts förlängd tid att yttra sig över 
rapporten till den 7 april 2021. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 16 mars 2021 § 83 

• Tjänsteskrivelse daterad den 23 februari 2021 

• Bilaga 1, förslag till yttrande från kommunstyrelsen över granskningen 

• Bilaga 2, kommunrevisionens uppföljningsgranskningsrapport 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 
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§ 77  

Yttrande över betänkandet En gemensam 
angelägenhet (SOU 2020:46) 

KSN-2021-00113 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till finansdepartementet enligt ärendets bilaga. 

Sammanfattning 

Uppsala kommun har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet En gemensam 

angelägenhet (SOU 2020:46) senast 12 april 2021.  

Betänkandet innehåller förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska 

jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet. Förslagen ska sammantaget 

bidra till ökad jämställdhet och en förbättrad integration. Betänkandet kan läsas i sin 

helhet här. 

Yttrandet i ärendets bilaga anger ett kortfattat svar på ett mycket omfattande 
betänkande som spänner över en rad olika sakområden. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 16 mars 2021 § 84 

• Tjänsteskrivelse daterad den 24 februari 2021 

• Bilaga, Yttrande över betänkandet En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46). 

Yrkanden 

Tobias Smedberg (V) yrkar: 
(1) att följande text stryks ur yttrandet: ”Dagens EBO-lagstiftning är inte tillräckligt 

restriktiv utan det krävs större incitament än utebliven dagersättning för att förhindra 

egenbosättning i en bostad som av olika anledningar kan vara mindre bra att bo i (utsatt 
område, trångboddhet, otillåten andrahandsuthyrning mm.). Att prövningen av 

uppehållstillståndsärendet nedprioriteras samtidigt som dagersersättningen uteblir 
innebär ett skarpare verktyg.” 
(2) att sist i meningen ”Uppsala kommun ställer sig positiv till att jävsbestämmelser ska 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202046/
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gälla även för fristående skolor”, lägga till följande text: ”…och anser att det är 
angeläget att reglera upp och hantera skolmarknaden och att överväga att genomföra 
några eller alla förslag som presenteras i utredningen i kapitel 17.3 på sidan 565 och 

framåt gällande skolan. Ett annat alternativ är att helt avskaffa möjligheten att ta ut 
vinst ur skolsystemen på marknaden.” 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Tobias Smedbergs (V) första ändringsyrkande (1) mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) andra ändringsyrkande (2) mot 

avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 

Reservation 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Tobias Smedbergs (V) yrkande med motiveringen: 
Den textuella ändringen som vi önskar se om EBO-lagen syftar till att framhäva att 

bosättnings- och integrationsfrågor inte handlar om morot och piskan. Asylsökande ska, 
precis som alla andra, ha rätt att själv välja var de vill bo. 
Att friskolor och skolmarknaden som den ser ut idag inte gynnar jämlikheten utan 

tvärtom ser vi från Vänsterpartiet som en självklarhet. Därav vår önskade ändring i 

meningen om jävsbestämmelser och fristående skolor. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 

Den statliga utredningen är mycket omfattande och innehåller många mycket bra 

förslag som jag hoppas blir verklighet. Det råder ingen tvekan om att Sverige brottas med 
omfattande problem som bättre behöver lösas. Probleminsikten är mycket tydlig i 
utredningens skrifter vilket är mycket positivt. Frågan är dock alltid vilken handlingskraft 
Sveriges riksdag och regeringar har att gå från ord till handling. 

Det är utmärkt att utredningen är tydlig med att det är tillgångarna fysiskt och finansiellt 

kapital, humankapital och socialt kapital, som tillsammans avgör samhällsordningens 
legitimitet. Med den breda insikten och måste seriösa partier också utforma sin politik 
med en matchande åtgärdslista. En åtgärdslista som självklart är full av 

intressekonflikter och nödvändiga prioriteringar om vad som leder till ett väl fungerande 
samhälle i stort. 

Ett av huvudskälen till att Sverige under 1900 talet gick från generell fattigdom till att bli 
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ett av världens mest imponerande generella välfärdsland var att sociala rörligheter på 
allvar gjordes möjliga. När verkliga möjligheter finns för alla invånare att nå framstående 
positioner utan att det är kopplat till släktingars positioner är möjligheterna för ett 

samhälle väglett av meritokratiska ambitioner möjligt. När de mest meriterade och 
ambitiösa får likvärdiga chanser är sannolikheten för framgångsrika samhällsbyggen 
som starkast. Social rörlighet har ett stort egenvärde inte minst ur ett rättviseperspektiv. 

Hög ojämlikhet skapar låg social rörlighet. Skolans roll i att utjämna skillnaderna mellan 

barn och unga som föds i socioekonomiskt svaga miljöer och dem som föds i starka 
sådana får aldrig underskattas. Det är främst genom en väl fungerande skola som alla 

våra barn kan få en jämlikare möjlighet att förverkliga sina individuella drömmar och 
bäst bidra till samhället i stort. Dagens skola brister på allvarliga sätt att klara av detta 

viktiga uppdrag och det framgår tydligt av utredningen. 
Utredningen är tydlig med att situationen inom det svenska utbildningssystemet är 

bekymmersam. Det gäller tyvärr även i Uppsala kommun. Skolresultaten har under lång 
tid fallit och svenskt trixande med vilka personer som ingår i de internationella 

jämförelserna är beklagliga. Elever med svensk bakgrund har inte generellt katastrofala 

bildningsresultat men bland elever med utländsk bakgrund födda i Sverige sker en 

mindre försämring. Utrikes födda uppvisar stadigt sämre resultat, till en del förklarade av 
att de anländer i högre åldrar. Skolresultaten uppvisar en ökad spridning mellan skolor 

och kommuner. Betygssättningen lider av inflation, och det råder en både akut och 

långsiktig brist på kompetenta lärare. Vi som är övertygade om att skolan och vårt 

näringslivs välmående avgör landets välstånd förstår att denna negativa skolutveckling 
måste brytas och att det brådskar. 

Det är mycket positivt att utredningen lyfter fram tillitens stora betydelse för 
framgångsrika samhällsbyggen. Vetenskapen är tydlig med att bevisa ett starkt 

samband mellan jämlikhet och tillit. 
Utredningen hävdar att det tydligt finns ett samband mellan minskad tillit i ett samhälle 
som har en stor andel köpsvaga, socioekonomiskt svaga, invånare. ”Bara” det talar för 

att Sverige under en tid av ”reparationer” måste tillämpa en mycket restriktivare 

migrationspolitik som inte ständigt ökar på andelen av socioekonomiskt svaga och med 
en kulturell bakgrund, och språklig bakgrund, som försvårar deras möjligheter att bli 

självförsörjande. Personer med en svag ställning på arbetsmarknaden eller som har ett 
omfattande beroende av bidrag för sin försörjning har också en lägre tillit än 
genomsnittet. Hög utbildning och goda inkomster påverkar tilliten i positiv riktning. När 

skillnaden mellan dem som har och dem som inte har blir för stor uppstår allt mer 
spänningar mellan dessa grupper. Inte minst påverkas motivationen till att betala skatt 

om det upplevs som att allt för många inge bidrar till det gemensamma välståndsbygget. 
Jag delar utredningens slutsats att det är ”möjligt att översätta förändringar i tillitsnivån 

i ekonomiska termer”. Eftersom Sverige får allt fler socioekonomiskt svaga invånare är 
det inte heller förvånande att legitimiteten hos det politiska systemet minskar. 

Utredningen lyfter också fram att merparten av Sveriges immigranter kommer från 
länder med lägre nivå av tillit än i Sverige. De kommer oftast från länder där stora delar 

av befolkningen lever med låg ekonomisk standard och där demokratin är obefintlig eller 
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mycket svagt utvecklad. 
Det är mycket positivt att utredningen föreslår nödvändiga ändringar i utlänningslagen 
angående regler för arbetskraftsinvandring. Självklart måste kraven skärpas betydligt 

och anställningserbjudanden måste vara både långvarigt bindande och 
sanktionsavgifterna för arbetsgivare som inte följer rådande regler kraftigt höjas. 
Personligen anser jag att ersättningsnivåerna på anställningsnivåerna också måste ligga 

på nivåer över 35.000 kronor. 

Det är mycket positivt att yttrandet lyfter fram behovet av att skärpa till regelverket kring 
EBO. Jag har tidigare motionerat om vikten av ett bättre system kopplat till människor 

som befinner sig under asylprocess. Uppsala kommuns förslag till förändringar är ett steg 
i rätt riktning för att minska de problem som EBO under lång tid bidragit till. 
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§ 78  

Yttrande över remiss om förslag till vision 
Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 

KSN-2021-00203 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till Mälarens vattenvårdsförbund enligt bilaga 1. 

Sammanfattning 

Uppsala kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remissen Förslag till 

vision för Mälarens vattenvårdsförbunds 2022–2027. Förbundet efterfrågar svar på två 

delar: 

1. Vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022–2027. 

2. Förslag till organisation och finansiering av Mälarens vattenvårdsförbund från 

2022 och framåt. 

Uppsala kommun anser att förbundets förslag till vision är framåtsyftande och lägger 
en bra grund för en fortsatt samverkan och ett gemensamt arbete för rent vatten och 

friska ekosystem i Mälaren. 

Remissunderlaget finns att läsa i sin helhet på denna länk 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 9 mars 2021 § 78 

• Tjänsteskrivelse daterad 26 februari 2021 

• Bilaga 1, förslag till yttrande över remiss Förslag till vision Mälarens 
vattenvårdsförbund 2022–2027 

Yrkanden 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar: 

(1) att lägga till en mening i yttrandet på sidan ett, under rubriken ”Förslag till vision, 

organisation och finansiering”, andra stycket, efter tredje meningen (sist): 

”Uppsala kommun uppfattar att förbundet önskar stärka sin kompetens inom ämnen 

https://www.malaren.org/vision/2021/01/har-ar-visionen-for-malarens-vattenvardsforbund-2022-2027/
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som miljögifter, övergödning, klimatanpassning, invasiva arter och biologisk mångfald, 
dricksvatten, sjöfart, jordbruk och livsmedelsförsörjning samt regional planering. I den 
mån det är möjligt önskar kommunen genom samverkan bistå med de kompetenser som 

vi kan ha, och hoppas att andra medlemmar är villiga att göra detsamma.” 
(2) att lägga till en mening i yttrandet på sidan två, första stycket, efter andra meningen 
(sist): 

”Uppsala kommun kan tänka sig att betala en högre medlemsavgift, särskilt då 

klimatåtgärder och vattenåtgärder ofta går hand i hand och förbundet behöver mer 
muskel för att kunna växla upp arbetet”. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Hanna Victoria Mörcks (V) första ändringsyrkande (1) mot 

avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Hanna Victoria Mörcks (V) andra ändringsyrkande (2) mot 

avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Reservation 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande med motiveringen: 

Mälarens vattenvårdsförbund gör väldigt mycket bra för klimat, natur och vårt 

gemensamma vatten. Förbundet är ambitiöst och vill kunna utöka sin verksamhet 

genom en försiktig ökning av sina intäkter. Vi ser att förbundet tar ut en förhållandevis 
låg avgift idag, varför vi borde kunna vara jakande både till att förbundet ökar 

medlemsavgiften som de tar ut av Uppsala kommun samt ökar samarbetet med både 
Uppsala och andra kommuner, i linje med Vänsterpartiets yrkande. Det skulle vara ett av 

många små och viktiga steg för att rädda klimatet, innan det är för sent. 
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§ 79  

Yttrande över remiss om Tillgängliga stränder 
– ett mer differentierat strandskydd (SOU 
2020:78) 

KSN-2021-00424 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till Miljödepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Uppsala kommun har fått möjlighet att yttra sig över ovan rubricerade remiss från 

Regeringskansliet. 

Uppsala kommun har liten tillgång till stränder och ser därför ett stort värde i att ha ett 

starkt strandskydd och bevara kvarvarande strandområden. Utredningen föreslår att 
förutsättningar för effektivare tillsyn ska förbättras genom vägledning och 
utbildningsinsatser. Kommunen anser att ökad tillsyn är grundläggande för att 

strandskyddet ska hanteras likvärdigt och med god legitimitet. 

Remissunderlaget finns att läsa i sin helhet på denna länk. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 16 mars 2021 § 85 

• Tjänsteskrivelse daterad 26 februari 2021 

• Bilaga 1, Yttrande över remiss om Tillgängliga stränder – ett mer differentierat 

strandskydd 

Yrkanden 

Therez Almerfors (M), Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar: 

att Uppsala kommun anser att förslagen i föreliggande utredning är för begränsande, 

och att nuvarande form av nationellt strandskydd ska avskaffas. 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar: 
(1) att lägga till följande text efter andra stycket i yttrandet: 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/12/sou-202078/
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”Idag uppstår situationer där det är så länge sedan, som tillsyn över viss sjö gjordes, att 
det vore orimligt att kräva att byggnader tas bort som inte följer strandskyddet efter så 
lång tid. Kommuner som inte prioriterar tillsynen, eller har få resurser att genomföra 

tillsyn, ger därmed en indirekt fördel för de fastighetsägare som inte följer reglerna.” 
(2) att lägga till följande stycke i yttrandet för stycket med titeln ”Begreppet 
landsbygdsområde”: 

”Upphävandet av strandskydd vid alla mindre sjöar och vattendrag Utredningen föreslår 

att helt ta bort allt strandskydd vid mindre sjöar och vattendrag. De som är mindre än en 
hektar eller smalare än två meter. Just mindre sjöar och vattendrag har många 

naturvärden och är viktiga för biologisk mångfald och ger oss viktiga ekosystemtjänster 
och är viktiga för allemansrätten. De små vattnen är ofta förbisedda gällande planering 

och kan komma att bli allt viktigare för att vi ska uppnå miljömålen, hantera 
förändringarna i vårt klimat och uppfylla våra internationella åtaganden. Vi kommer att 

behöva värna vattnet mer i framtiden, inte mindre. Därför anser Uppsala kommun att 
den delen av förslaget inte ska genomföras.” 

(3) att ta bort följande mening, som är den sjätte meningen i stycket med titeln ”Restriktiv 

tillämpning av skäl vid särskild prövning”: 

”För Uppsalakommun är det inte tydligt var en ytterligare ökad restriktivitet avseende 
strandskydd i detaljplaneringen kan vara tillämplig.” 

…och lägga till följande meningar efter den sjunde meningen istället: 

”Dock, så utvidgas strandskyddet idag, delvis genom att platser som redan är 

ianspråktagna kan medges en utökad bebyggelse inom tomträtten. Det utökar inte 
gränsen för bebyggelsen men utvidgar den bebyggda ytan och ofta tiden som platsen 

används, då det är vanligt att fritidshus övergår till åretruntboende. Det påverkar trycket 
på ekosystemet och allemansrätten negativt och gör att redan exploaterade områden 

kan upplevas som mer exploaterade.” 
…samt ett tillägg sist i följande mening ”Ett förtydligande vore därför önskvärt för att 
säkerställa likvärdighet i tolkning av särskilda skäl mellan olika kommuner och län.” Så 

att den lyder: 

”Ett förtydligande vore därför önskvärt för att säkerställa likvärdighet i tolkning av 
särskilda skäl mellan olika kommuner och län samt samtidigt kan uppnå 

miljökvalitetsmålen om ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Hav i balans samt levande 
kust och skärgård”. 
Här framgår ändringarna i stycket med överstrukenöverstruken text och röd text som ny 

text: 
Restriktiv tillämpning av skäl vid särskild prövning 

Uppsala kommun har liten tillgång till stränder och ser därför ett stort värde i att bevara 
kvarvarande strandområden. Nyetableringar i oexploaterade ytor inom strandskydd är 

därför en ovanlig fråga att hantera inom detaljplaneringen. Det förekommer att 
strandskyddet behöver upphävas i samband med att en ny detaljplan ersätter en 

gammal plan. I dessa fall brukar de existerande särskilda skälen vara tillämpliga, 
eftersom det vanligtvis rör sig om redan ianspråktagna ytor. Utredningen föreslår en 

ökad restriktivitet vid tillämpning av särskilda skäl vid prövning av strandskydd inom ytor 
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som har ett högt exploateringstryck. För Uppsala kommun är det inte tydligt var en 
ytterligare ökad restriktivitet avseende strandskydd i detaljplaneringen kan vara 
tillämplig. Nuvarande regler tillämpas redan restriktivt, eftersom kommunen har en brist 

på̊ stränder. Dock, så utvidgas strandskyddet idag, delvis genom att platser som redan är 
ianspråktagna kan medges en utökad bebyggelse inom tomträtten. Det utökar inte 
gränsen för bebyggelsen men utvidgar den bebyggda ytan och ofta tiden som platsen 

används, då det är vanligt att fritidshus övergår till åretruntboende. Det påverkar trycket 

på ekosystemet och allemansrätten negativt och gör att redan exploaterade områden 
kan upplevas som mer exploaterade. Ett förtydligande vore därför önskvärt för att 

säkerställa likvärdighet i tolkning av särskilda skäl mellan olika kommuner och län samt 
samtidigt kan uppnå miljökvalitetsmålen om ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Hav i 

balans samt levande kust och skärgård”. 

Therez Almerfors (M) yrkar avslag till Hanna Victoria Mörcks (V) ändringsyrkanden. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Therez Almerfors (M) med fleras ändringsyrkande mot avslag 

och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Hanna Victoria Mörcks (V) första ändringsyrkande (1) mot 

avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Hanna Victoria Mörcks (V) andra ändringsyrkande (2) mot 

avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Hanna Victoria Mörcks (V) tredje ändringsyrkande (3) mot 

avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 

eget yrkande med motiveringen: 
Vi anser att strandskyddet i Sverige behöver reformeras i grunden snarare än att föreslå 
vissa undantag till gällande huvudregel. Vi tycker också att det är märkligt att inte 

Uppsala kommun har samordnat sitt svar med Sveriges kommuner och regioner (SKR), 
som är mycket kritiska till utredningens förslag. De skriver bland annat: ”SKR avstyrker 

bestämt förslaget att länsstyrelsen ska få upphäva tidigare förordnanden om 
upphävande av strandskydd” och ”SKR anser att det är orimligt att kommunen ska 

behöva vänta ett år på beslut från länsstyrelsen, i ett ärende som ska ha utretts och 

bedömts av kommunen innan det lämnas in. Tidsgränsen för länsstyrelsens beslut måste 
kortas avsevärt”. 
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Reglerna kring strandskyddet är fortfarande många, krångliga och hindrar byggandet av 
bostäder i attraktiva områden. Vi hade istället önskat att det var upp till kommunerna att 
fatta beslut om strandskyddet. I utredningen föreslås visserligen att en kommun ska 

kunna ta initiativ till att ansöka hos länsstyrelsen om att för ett visst område upphäva 
strandskyddet. För att detta ska vara möjligt måste ett par kriterier uppfyllas, vilka både 
är obegripliga och rättsosäkra. 

Moderaterna och Kristdemokraterna vill istället avskaffa det generella strandskyddet och 

möjliggöra för kommunerna att införa lokalt strandskydd där sådant är påkallat av 
hänsyn till brist på till allmän tillgång till stranden eller känsligt djurliv. För att vi inte ska 

få inflation i kommunalt strandskydd bör man titta på hur kommuner som utfärdar 
strandskydd kan tvingas kompensera markägare som får sin äganderätt inskränkt. Det 

skulle skapa en bättre balans mellan den enskilde och det allmänna. Genom att göra om 
strandskyddet i grunden kommer vi bort från nuvarande system, rättsosäkra undantag 

och en praxis som är minst sagt välcementerad. Det befintliga strandskyddet med 
länsstyrelsernas prövningar fungerar helt enkelt inte på ett rimligt sätt, och inget talar för 

att denna utredning åtgärdar denna grundläggande brist. 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Hanna Victoria Mörcks (V) yrkanden med motiveringen: 
Strandskyddet riskerar att urholkas av diverse skäl. Mer styrning och bättre samordning 

kan krävas av kommuner om vi ska nå miljökvalitetsmålen om sjöar, vattendrag och 
kustlinjer. Strandskyddet för mindre sjöar och vattendrag får inte äventyras då dessa är 
särskilt viktiga både för den biologiska mångfalden men också allemansrätten. 

En vanlig utveckling idag är att fritidsområden blir permanenta vilket förändrar trycket 
och strandens karaktär, och urholkar tillgången till stranden för andra än de boende. Vi 

behöver värna om vatten mer nu och i framtiden, inte mindre, varför Vänsterpartiet 
önskar se förändringar i remissyttrandet enligt våra förslag. 

Särskilt yttrande 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 

Centerpartiet är positivt inställda till att Uppsala kommun får ett större eget inflytande 

över strandskyddsområden inom kommunen. Kommunen framför konstruktiv och 
välavvägd kritik mot delar av utredningens förslag vilka Centerpartiet ställer sig bakom. 

Vi tyckte därtill att Uppsala kommun, som både en storstadskommun och Sveriges 
största landsbygdskommun, skulle tillstyrka utredningens förslag om att låta 
kommunerna själva balanserade det varierade behovet av strandskydd. 
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§ 80  

Yttrande över remiss om Säker och 
kostnadseffektiv it-drift – rättsliga 
förutsättningar för utkontraktering (SOU 
2021:1) 

KSN-2021-00425 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till infrastrukturdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Infrastrukturdepartementet har överlämnat ett delbetänkande av It-driftsutredningen 

till Uppsala kommun för yttrande senast den 7 maj 2021. Utredningen analyserar bland 
annat de rättsliga förutsättningarna för den offentliga förvaltningen att utkontraktera 
it-drift med bibehållen säkerhet. 

 

Delbetänkandet kan läsas i helhet via följande länk till regeringens hemsida.  

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 16 mars 2021 § 86 

• Tjänsteskrivelse daterad 8 februari 2021 

• Bilaga 1, förslag till yttrande från Uppsala kommun 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 

  

https://www.regeringen.se/48efac/contentassets/10a3aff9f8b847b48b35036d0907439e/saker-och-kostnadseffektiv-it-drift--rattsliga-forutsattningar-for-utkontraktering-sou_2021_1
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§ 81  

Yttrande över förslag till föreskrifter om 
ledning av kommunal räddningstjänst 

KSN-2021-00478 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap enligt 

ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Uppsala kommun har mottagit ovan rubricerad remiss för yttrande senast 20 april 

2021. Riksdagen har beslutat om lagändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO). Förändringarna i lagen förväntas resultera i ökad förmåga till ledning av 

kommunal räddningstjänst, ökad förmåga till samverkan mellan 
räddningstjänstverksamheter samt ökad förmåga till samverkan med andra aktörer.  

Förslagen till föreskrifter innehåller bestämmelser om kommunens ledningssystem för 
räddningstjänst. Föreskrifterna innehåller även allmänna råd om statens övertagande 

av ansvaret för kommunal räddningstjänst samt hur ledningssystemet bör användas i 

dessa fall. Förslagen till föreskrifter kan läsas i sin helhet här. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 23 mars 2021 § 98 

• Tjänsteskrivelse daterad 25 februari 2021 

• Bilaga 1, Yttrande över förslag till föreskrifter om ledning av kommunal 
räddningstjänst 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från räddningsnämnden 24 mars 2021 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 

  

https://www.msb.se/sv/regler/remisser-om-foreskrifter-och-allmanna-rad/aktuella-remisser/forslag-till-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-ledning-av-kommunal-raddningstjanst/
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§ 82  

Yttrande över remiss Förstärkt skydd för 
väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7) 

KSN-2021-00489 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till justitiedepartementet enligt ärendets bilaga. 

Sammanfattning 

Justitiedepartementet har remitterat delbetänkandet Förstärkt skydd för väljarna vid 

röstmottagningen (SOU 2021:7) till Uppsala kommun för yttrande.  

Utredningens uppgift enligt direktiven är att göra en översyn av och överväga 

förändringar i delar av valsystemet. Utredningen har bedömt att i en första etapp 

behandla den del av uppdraget som går ut på att stärka skyddet för fria och hemliga val 

för att de förslag som utredningen lämnar i denna del ska kunna till lämpas redan vid 
de allmänna valen 2022. 

I detta delbetänkande lägger utredningen fram förslag som rör 

• röstmottagning och offentlighet, 

• otillbörlig påverkan på väljarna vid röstningen, 

• gruppröstning, och 

• reformen med avskärmningar av valsedelställ. 

Delbetänkandet kan läsas i sin helhet här. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 23 mars 2021 § 99 

• Tjänsteskrivelse daterad 8 mars 2021 

• Bilaga, Yttrande över remiss Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen 

(SOU 2021:7) 

https://www.regeringen.se/48ff0b/contentassets/96ddb5bafd7540f5a3407e95367aafa7/forstarkt-skydd-for-valjarna-vid-rostmottagningen-sou-20217
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Yrkanden 

Simon Alm (-) yrkar: 
att tillägga stycket: 
Mycket av de problem som lyfts fram handlar om valsedlarna och att de hanteras av 

många olika parter. Det problemet skulle kunna lösas genom gemensamma valsedlar. 

Finland har ett system för detta som man kan titta närmre på för att få inspel i hur man 
skulle kunna ha neutrala valsedlar även i Sverige. Den stora fördelen är då går att arbeta 
med en enda valsedel. Miljömässigt leder det till ett kraftigt reducerat svinn när inte 

tiotals miljoner valsedlar för varje parti behöver tryckas och distribueras. Istället räcker 
det med en bråkdel om man har en enda valsedel. Lämpligen för man i en kod för vad 
man röstar på vid valsedeln såsom en siffra för det parti man vill rösta på och en bokstav 
för den kandidat man föredrar, exempelvis parti 14 och kandidat CE. Partiförkortningar 

och förkortningar för respektive partis kandidater kan med fördel tillgängliggöras direkt i 

valbåset i ett häfte eller/och anslagstavla i lokalen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Simon Alms (-) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Reservation 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 

Mycket av de problem som lyfts fram handlar om valsedlarna och att de hanteras av 

många olika parter. Det problemet skulle kunna lösas genom gemensamma valsedlar. 
Finland har ett system för detta som man kan titta närmre på för att få inspel i hur man 

skulle kunna ha neutrala valsedlar även i Sverige. Den stora fördelen är då går att arbeta 

med en enda valsedel. Miljömässigt leder det till ett kraftigt reducerat svinn när inte 
tiotals miljoner valsedlar för varje parti behöver tryckas och distribueras. Istället räcker 
det med en bråkdel om man har en enda valsedel. Lämpligen för man i en kod för vad 

man röstar på vid valsedeln såsom en siffra för det parti man vill rösta på och en bokstav 
för den kandidat man föredrar, exempelvis parti 14 och kandidat CE. Partiförkortningar 

och förkortningar för respektive partis kandidater kan med fördel tillgängliggöras direkt i 
valbåset i ett häfte eller/och anslagstavla i lokalen. 
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Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Jag delar kommunens synpunkter om att det är olyckligt att inte flera av de bra förslagen 
till förbättringar kopplade till valtillfällen genomförs skyndsamt. I linje med en av mina 

relevanta motioner kopplat till valsedlar är det också positivt att kommunen lyfter fram 

de onödiga problem som idag finns kopplat till logistiken av valsedlar och den mycket 
onödiga miljöpåverkan det nuvarande systemet innebär. 
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§ 83  

Årsredovisning 2020 för kommunstyrelsen 

KSN-2021-00813 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna årsredovisning 2020 för kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

I årsredovisningen ska kommunstyrelsen kommentera det ekonomiska utfallet i 
förhållande till kommunfullmäktiges budget samt rapportera status för arbetet med 

inriktningsmål och uppdrag. Handlingen omfattar även kommunstyrelsens 

investerings- och exploateringsverksamhet. 

Kommunstyrelsen utför brukarnära tjänster i form av måltidsservice, städ och 
fastighetsdrift. Dessa följs upp i årsredovisningen enligt Riktlinje för kontroll och 
uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 23 mars 2021 § 96 

• Tjänsteskrivelse daterad 16 mars 2021 

• Årsredovisning 2020 för kommunstyrelsen 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 

Särskilt yttrande 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Christopher Lagerqvist (M) lämnar ett 
särskilt yttrande: 
Då Moderaterna lade fram ett annat, eget, förslag till mål och budget skulle också ett 

årsbokslut under moderat styre sett annorlunda ut. Vår budget hade fokus på en omstart 
för Uppsala, där företag och jobb prioriterades tillsammans med trygghetssatsningar. Vi 
ville se större satsningar på arbetsmarknadsinsatser och har under året drivit på för stöd 
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till bland annat Uppsalas restauranger och föreningsliv. Det gäller bland annat att 
avvakta med att fakturera avgifterna för alkoholtillsyn och livsmedelskontroll samt att 
göra det avgiftsfritt att ha uteservering året om. Vi ville dessutom gå steget längre och 

undersöka möjligheten att efterskänka hela avgiften för alkoholtillsyn. Dessutom har vi 
kämpat hårt för att förlänga den avgiftsfria parkeringen i city, som varit mycket 
uppskattad av handlare och företag, något som den styrande minoriteten inte ville 

släppa igenom trots att kommunstyrelsen vid halvårsbokslutet uppvisade ett stort 

överskott. Vi vill ha kvar våra företag när pandemin är över, därför måste vi göra allt för 
att stötta dem nu. 

Låneskulden per invånare är fortsatt hög, som följd av hög kostnadsutveckling och 
investeringstakt. En hög låneskuld är inte vad kommunen behöver sett till den 

prognostiserade befolkningsökningen och de stora expansionsprojekt som pågår. Den 
styrande minoriteten har inte lyckats prioritera, förändra eller effektivisera dyra 

verksamheter. Vi moderater har sedan tidigare exempelvis föreslagit en effektivisering av 
kommunadministrationen med 50 miljoner kronor. Det märks att S, L och Mp försöker 

fokusera på för många uppdrag och projekt samtidigt, då det är flera mål som inte flyter 

på enligt plan och som släpar från tidigare år.  

Vi vill se en verksamhet som i större utsträckning prioriterar kärnverksamheten. Under 
pandemin handlar detta framför allt om högre kvalitet i äldreomsorgen, omstart för 

näringslivet, fler i arbete och ökad trygghet både i offentliga miljöer och i hemmet. Hade 

Moderaternas budget bifallits hade kommunstyrelsen lagt mer resurser till 

trygghetsskapande arbete och näringslivsåtgärder och mindre till det som inte utgör 
kärnverksamhet. Genom att se över de administrativa kostnaderna skapar vi också 

möjligheter för framtida skattesänkningar. 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det finns mycket positivt i årsredovisningen för kommunstyrelsen, där Vänsterpartiet och 

styrelsen har kunnat finna samsyn, framförallt kring spårvägs- och järnvägssatsningar. 
Dock anser vi från Vänsterpartiet att kommunstyrelsen borde ha tagit ett större ansvar 

under året som arbetsgivarnämnd, framförallt för de ensamkommande ungdomar som 
bor i kommunen. Vänsterpartiet har lyft frågan om att underlätta för att anställa dessa 

ungdomar till detta organ, men tyvärr inte fått gehör för det förslaget. Det handlar om 

ungdomar som riskerar utvisas om de inte kan hitta en anställning inom en mycket 
begränsad period, många av vilka som är utbildad inom vård- och omsorg och samtidigt 
som kommunen har ett stort behov av att anställa fler inom just detta område. Det är 
beklagligt och svårt att förstå varför kommunstyrelsen inte agerar med medmänsklighet, 

eller i alla fall mer förnuft i frågan. 
Vänsterpartiet la under året också fram ett förslag om att använda äldrenämndens 
överskott till att ge anställda inom äldreförvaltningen, anställda som har fått utstå en 

nästan ofattbart tung belastning under pandemin, både psykiskt och fysiskt. Istället för 

att använda de pengarna som tilldelades äldrenämnden i verksamheten under året 

tilläts det bildas ett överskott. Att låta det överskottet gå till dem som har kämpat i 
frontlinjen mot pandemin i form av en julbonus skulle ändå ha varit att visa ansvar som 
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arbetsgivarnämnd.  Men återigen valde kommunstyrelsen att avslå initiativet och istället 
gick pengarna kommunens balansräkning till del. 

Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Kristdemokraterna lade fram ett eget budgetalternativ och konstaterar därför att 

årsbokslut och årsredovisning skulle sett annorlunda ut med våra förslag. Vår budget 

hade bland annat inneburit minskat slöseri med skattebetalarnas pengar, utökade 

resurser till äldreomsorgen och en skattesänkning om 30 öre. 
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§ 84  

Årsbokslut och årsredovisning 2020 

KSN-2020-03636 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att godkänna årsredovisning för 2020,  
2. att till investeringsbudgeten för 2021 lägga de pågående investeringarna 2020 

enligt handlingens bilaga 1, samt  
3. att tillföra resultatutjämningsreserven 660 miljoner kronor av årets resultat. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

4. att anmäla uppföljningen av intern kontroll till kommunfullmäktige enligt 
bilaga 1,  

5. att anmäla fördjupad redovisning av verksamhet i förvaltningsform och 

bolagsform enligt bilaga 2, 

6. att anmäla fördjupad uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, 

uppdrag och indikatorer samt nationella nyckeltal för agenda 2030 enligt 
bilaga 3,  

7. att anmäla jämställdhetsbokslut 2020 i Uppsala kommun till 

kommunfullmäktige, ärendets bilaga 4,  

8. att godkänna rapporten ”Uppsala och Agenda 2030” (frivillig lokal rapport) 
enligt bilaga 5 samt överlämna rapporten till FN i enlighet med 

Regeringskansliets process, samt 
9. att anmäla Uppsala Stadshus AB:s årsredovisning 2019 till 

kommunfullmäktige, ärendets bilaga 6. 

Sammanfattning 

Verksamhetsåret 2020 presenteras i bifogad årsredovisning.  

2020 har påverkat omfattande av pågående pandemi. Uppsala kommunkoncern 
redovisar ett stort positivt resultat 2020. Den ekonomiska ställningen för Uppsala 

kommunkoncern har därmed stärkts. Uppsala kommunkoncern bidrar sammantaget 

positivt till att förverkliga kommunfullmäktiges vilja inom ramen för de resurser som 

finns till hands. Koncernen bedöms därför ha en god ekonomisk hushållning i 

förhållande till kommunfullmäktiges mål. Samtidigt strävar koncernen självklart efter 
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att skapa ännu mer värde per insatt krona för att långsiktigt ge goda förutsättningar för 
kommunens invånare, företag och organisationer. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 6 april 2021 § 109 

• Tjänsteskrivelse daterad 29 mars 2021 

• Årsbokslut och årsredovisning 2020 

• Bilaga 1 Redovisning av internkontroll 2020 

• Bilaga 2 Verksamhet i förvaltningsform och bolagsform  

• Bilaga 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och 
indikatorer, samt nationella nyckeltal för Agenda 2030 

• Bilaga 4 Jämställdhetsbokslut 2020 i Uppsala kommun 

• Bilaga 5 Frivillig lokal uppföljning av Agenda 2030 

• Bilaga 6 Uppsala Stadshus AB:s årsredovisning 2020 

Yrkanden 

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande från Stefan 

Hanna (-): 
att Uppsala kommun återbetalar avgifter för 2020 avseende tillsyn av serveringstillstånd. 
Kostnaden ska tas från kommunstyrelsens ekonomiska ram för 2021. 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
(1) avslag på alla särskilda investeringar som är kopplade till spårväg i att-sats 2. 
(2) att att-sats 3 ersätts med: Att tillföra resultatutjämningsreserven 330 miljoner kronor 

och pensionsstiftelsen 330 miljoner av årets resultat. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Fredrik Ahlstedt (M) med fleras ändringsyrkande mot avslag 

och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) andra ändringsyrkande (2) mot avslag 

och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter Stefan Hannas (-) första ändringsyrkande (1) mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer slutligen arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
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Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 

Det är mycket positivt att årsredovisningen nu är nere på drygt 100 sidor jämfört med 

tidigare hundratals sidor. Årsredovisningen borde utvecklas mer för att även vara ett 
positivt verktyg för att stärka Uppsalas näringsliv och bättre attrahera nya 
företagsetableringar. 
Kommunalrådet Erik Pelling skriver i sin inledning att kommunens överskott 2020 är 345 

miljoner kronor. Den siffran går inte att hitta på sidan 105 i den redovisade 

Resultaträkningen. Det hade varit önskvärt att inledningsvis beskriva resultatet som ”Ett 

Uppsala” och då redovisa hela kommunkoncernens resultat med särredovisning för 
nämndverksamheten (kommunen) och bolagsverksamheten. Även i resultaträkningen 

på sidan 105 skulle det vara värdefullt att dessa resultat blir synliga. 

Kommunstyrelsens ordförande skriver också mycket i sina inledande ord om den hårda 

exploateringen av Sydöstra staden och om Uppsalapaketet. Jag anser att den hårda 
exploateringen av Sydöstra staden är en dålig utveckling av Uppsala stad och för dem 

som bor i Uppsala stads södra delar. Det är också dåliga prioriteringar av begränsade 

resurser för alla Uppsalabor. Jag anser också att Uppsalapaketet driver Uppsala mot en 

icke önskvärd utveckling och att det avtalet kraftigt ska omförhandlas med staten. Jag 
yrkade på att alla investeringar särskilt kopplade till spårväg ska utgå. 
Med tanke på det extra ordinära läge som Covid-19 pandemin representerar under 

verksamhetsåret 2020 tycker jag att det hade varit lämpligt med en uppskattad 
redovisning av vilka effekter pandemin haft på kommunens ekonomi. En tydlig 

redovisning av hur mycket extra statsbidrag kommunen erhållit, vilka extra kostnader 

pandemin förorsakat men också vilka uteblivna kostnader som blivit en uppskattad 

kostnadsminskning. Bland annat har flera personer med rätt till särskilt boende valt att 

inte utnyttja sin platsmöjlighet på grund av oro för smittrisker. Ser man till kommunen 

och beaktar att så mycket som cirka 700 miljoner kronor kan vara extra statsbidrag så 
förefaller resultatet vara för lågt jämfört med 2019 (979 – 700= 279) med ca 200 miljoner 
jämfört med 475 miljoner som är överskottet för 2019. 

Det är viktigt att kommunen fortsätter att minska nettokostnadsutvecklingen samt att 
minska skuldsättningen per person kopplat till kommunens verksamheter. Jag anser att 
inga särskilda investeringar får genomföras som är kopplade till spårvägsprojekt. 
Jag tycker att årets resultat borde ha fördelats så att resultatutjämningsreserven tillförs 
330 miljoner kronor och pensionsstiftelsen 330 miljoner. Jag anser att det är viktigt att 

kommunen ökar avsättningarna till pensionsstiftelsen då det innebär ett sparande som 
innebär att kommunen i framtiden minskar risken för att pensionsåtaganden minskar 

kommunens möjligheter att bedriva sina kärnverksamheter med kvalitet. Det är viktigt 
att klokt hantera balansräkningens aktivsida så att inte riskfaktorer som framtida höga 
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räntor och inflation minskar värdet dramatiskt. Eftersom Uppsala kommun är med i 
Kommuninvest där det ingår en solidarisk borgen mellan alla kommuner är det viktigt att 
minska Uppsalabornas solidariska risk. Kommunens pengar är invånarnas pengar och 

de ska hanteras varsamt med Uppsalabornas bästa i fokus. 

Särskilda yttranden 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Christopher Lagerqvist (M) lämnar ett 

särskilt yttrande: 
Då Moderaterna lade fram ett annat, eget, förslag till mål och budget skulle också ett 
årsbokslut under moderat styre sett annorlunda ut. Vår budget hade fokus på en omstart 
för Uppsala, där företag och jobb prioriterades tillsammans med trygghetssatsningar. Vi 

ville se större satsningar på arbetsmarknadsinsatser och har under året drivit på för stöd 

till bland annat Uppsalas restauranger och föreningsliv. Det gäller bland annat att 

avvakta med att fakturera avgifterna för alkoholtillsyn och livsmedelskontroll samt att 
göra det avgiftsfritt att ha uteservering året om. Vi ville dessutom gå steget längre och 

undersöka möjligheten att efterskänka hela avgiften för alkoholtillsyn. Dessutom har vi 

kämpat hårt för att förlänga den avgiftsfria parkeringen i city, som varit mycket 

uppskattad av handlare och företag, något som den styrande minoriteten inte ville 
släppa igenom trots att kommunstyrelsen vid halvårsbokslutet uppvisade ett stort 

överskott. Vi vill ha kvar våra företag när pandemin är över, därför måste vi göra allt för 

att stötta dem nu. 

Låneskulden per invånare är fortsatt hög, som följd av hög kostnadsutveckling och 
investeringstakt. En hög låneskuld är inte vad kommunen behöver sett till den 
prognostiserade befolkningsökningen och de stora expansionsprojekt som pågår. Den 

styrande minoriteten har inte lyckats prioritera, förändra eller effektivisera dyra 
verksamheter. Vi moderater har sedan tidigare exempelvis föreslagit en effektivisering av 

kommunadministrationen med 50 miljoner kronor. Det märks att S, L och Mp försöker 

fokusera på för många uppdrag och projekt samtidigt, då det är flera mål som inte flyter 

på enligt plan och som släpar från tidigare år. 

Vi vill se en verksamhet som i större utsträckning prioriterar kärnverksamheten. Under 

pandemin handlar detta framför allt om högre kvalitet i äldreomsorgen, omstart för 
näringslivet, fler i arbete och ökad trygghet både i offentliga miljöer och i hemmet. Hade 
Moderaternas budget bifallits hade kommunstyrelsen lagt mer resurser till 

trygghetsskapande arbete och näringslivsåtgärder och mindre till det som inte utgör 
kärnverksamhet. Genom att se över de administrativa kostnaderna skapar vi också 
möjligheter för framtida skattesänkningar. 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande: 

Under pandemiåret 2020 har anställda i välfärden fått slita hårdare än någonsin. Våra 

välfärdsnämnder hade i många fall redan sparbeting på sig för året, till exempel 

äldrenämnden med ett sparkrav på 39 miljoner kronor. Kritik från Coronakommissionen 
och IVO för de påtagliga brister i äldreomsorgen som har bidragit till högre 
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smittspridning handlar i mångt och mycket om bristande resurser. Det finns för lite 
personal, en för stor andel utan fast anställning och för många medarbetare per chef. Det 
behövs mer pengar i äldreomsorgen, inte mer åtstramningar. Men ändå gör 

kommunkoncernen, och inte minst äldrenämnden, ett stort överskott år 2020.  51 
miljoner kronor går äldrenämnden med plus för 2020, trots sparkraven. Det innebär att 
nämnden har gjort av med mindre medel än det man tilldelades av kommunfullmäktige. 

Mitt under en pandemi som slår allra hårdast mot de äldre och de som jobbar i 

äldreomsorgen. Det är medel som verkligen hade behövts i verksamheten men som 
istället förs till kommunens resultat. 

Dessutom har arbetslösheten och den ekonomiska utsattheten ökat under året. 
Småföretagare har det väldigt svårt. Men kommunen gör ett urstarkt resultat och betalar 

samtidigt av låneskulden. Vänsterpartiet vill också se ett rimligt överskott som kan gå till 
framtidens investeringar och en sund nivå på låneskulden. Men att mitt under en 

pandemi prioritera höga resultat och låneavbetalningar samtidigt som välfärden 
bokstavligt talat lider, det är varken rimligt eller sunt. 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 

Under 2020 satte Covid-19 stark prägel på hela världen, så även Uppsala kommun. 

Centerpartiet har varit en konstruktiv och pådrivande kraft i kommunens arbete för att ge 
stöd till det lokala näringslivet, föreningslivet och den ideella sektorn för att mildra 

pandemins effekter. Ett fokus för Centerpartiet har varit att Uppsala kommun efter 
pandemin har kvar de nödvändiga strukturer som krävs för att hela kommunen ska 
utvecklas på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. 

Fokus för Uppsalas stadsbyggnadspolitik är med nuvarande styre storskaliga monoliter, 
vilket medfört att miljöfrågorna helt tappats bort. Av årsredovisningen framgår att 

uppdraget att stärka den biologiska mångfalden i kommunen både försenats och 
devalverats till att motverka förlusten av biologisk mångfald. Det mål 

kommunfullmäktige antog 2018 om att ta fram en solkommunstrategi är fortfarande inte 
genomfört. Bland annat för miljöns skull behöver Uppsala kommun ett nytt ledarskap. 

Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 

Kristdemokraterna lade fram ett eget budgetalternativ och konstaterar därför att 
årsbokslut och årsredovisning skulle sett annorlunda ut med våra förslag. Vår budget 
hade bland annat inneburit minskat slöseri med skattebetalarnas pengar, utökade 

resurser till äldreomsorgen och en skattesänkning om 30 öre. 
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§ 85  

Revisorsrapport i enlighet med 7 § Lag 
(2005:590) om insyn i vissa finansiella 
förbindelser med mera 

KSN-2021-01030 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att godkänna revisorsrapporterna för Uppsalahem AB, Uppsala Kommun 
Skolfastigheter AB och Uppsala Vatten och Avfall AB enligt ärendets bilaga 1-3. 

Sammanfattning 

Lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser trädde ikraft 2006 i syfte att 
implementera transparensdirektivet för att motverka otillbörlig konkurrens genom 

otillåtna stöd. 

Lagen ställer krav på öppen och separat redovisning i offentliga bolag där staten, 
kommuner eller landsting har ett direkt eller indirekt dominerande inflytande genom 

ägande, finansiell medverkan eller genom de regler som gäller för bolaget. Bolag som 

har en nettoomsättning överstigande 40 miljoner euro omfattas av denna lag. 

I stadshuskoncernen berörs Uppsalahemkoncernen (Uppsalahem), Uppsala Kommun 

Skolfastigheter AB (Skolfastigheter) och Uppsala Vatten och Avfall AB (Uppsala Vatten). 
Bolagets revisor ska för varje räkenskapsår granska om redovisningen fullgjorts i 

enlighet med bestämmelserna i denna lag. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 30 mars 2020 

• Protokollsutdrag från Uppsala Stadshus AB 16 mars 2021 § 13 

• Bilaga 1, Uppsalahem AB:s redovisning samt revisionsrapport 

• Bilaga 2, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB:s redovisning samt 

revisionsrapport 

• Bilaga 3, Uppsala Vatten och Avfall AB:s redovisning och revisionsrapport 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 
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§ 86  

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt 
behandlats av fullmäktige 

KSN-2021-00240 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att lägga redovisningen till handlingarna. 

Sammanfattning 

I kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 12) anges att kommunstyrelsen under april 

månad varje år ska lämna en redovisning till kommunfullmäktige över motioner som 

kommit in till fullmäktige till och med året dessförinnan och som inte slutgiltigt 
behandlats av fullmäktige. 

Kommunledningskontoret har tagit fram en sammanställning över motioner som inte 

är slutgiltigt behandlade av kommunfullmäktige per den 2 mars 2021. 
Sammanställningen återges som bilaga. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 9 mars 2021 § 74 

• Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2021 

• Bilaga, Sammanställning över motioner som inte slutgiltigt behandlats av 
fullmäktige 

Yrkanden 

Simon Alm (-) yrkar, med instämmande från Jonas Segersam (KD) och Stefan Hanna (-): 
att kommunstyrelsen senast i juni år 2021 återkommer till fullmäktige med förslag på 

rutiner för att framledes med säkerhet kunna återkomma till fullmäktige med förslag till 

beslut inom ett år från inlämnande av motion samt förslag på garanterad årlig kapacitet 
vad gäller antal svar på motioner. 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer först Simon Alms (-) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

Reservationer 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Simon Alms (-) yrkande 
med motiveringen: 

Vi har flertalet gånger påpekat hur demokratin brister i Uppsala, och detta är tyvärr ännu 
ett exempel. Detta grundar sig i situationen med ett minoritetsstyre som många gånger 
agerar på ett sätt som gör att den demokratiska legitimiteten blir ännu svagare. För att 

kunna styra en kommun krävs ordning och reda, uppenbarligen har inte konstellationen 
S L och MP lagt en grund så att man kan säga att denna princip följs, utan det är i stället 

arvoderade poster, och politiskt spel som kommer i förgrunden.  
Det var positivt att styret bifölls Fredrik Ahlstedts yrkande att uppdra till 

kommunledningskontoret att redovisa balansen av motioner för kommunstyrelsens 
arbetsutskott en gång per månad. 

Vi yrkade också bifall till Simon Alms yrkande vilket tyvärr inte bifölls:  
Att kommunstyrelsen senast i juni år 2021 återkommer till fullmäktige med förslag på 

rutiner för att framledes med säkerhet kunna återkomma till fullmäktige med förslag till 
beslut inom ett år från inlämnande av motion samt förslag på garanterad årlig kapacitet 
vad gäller antal svar på motioner. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för Simon Alms (-) yrkande med 

motiveringen: 

Både för en effektivare handläggning av motioner samt för att utveckla 
kommunfullmäktiges arbete borde liknande motioner kunna grupperas och behandlas 
samtidigt. Samtidigt både under beredningen och i samband med debatter i 
kommunfullmäktige. Jag tycker att Simon Alms yrkande om att ta fram ett förslag till 

Kommunfullmäktige hur detta kan skötas bättre var bra. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 

Det är ett mot demokratin respektlöst ofog av kommunstyrelsen att låta beredning av 
ärenden bli långdragna och begrava frågor eller förvägra fullmäktiges ledamöter 
möjlighet att påverka i frågor. Det allra tydligaste problemet är när en motion berör 

något som en nämnd vill ta beslut för egen del i. Ofta kan då en motion förlora sin 
möjlighet till genomförande om en nämnd redan har beslutat och verkställt sitt beslut i 
frågan. Denna dragkamp blir tydligt oproportionerlig om motioner tar över ett år innan 
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de återkommer till fullmäktige. Beredningen av ärenden kan och måste i en del fall ta tid, 
men det är svårt att se några goda skäl till att låta det dröja över ett år. Om man saknar 
något särskilt underlag eller ställningstagande från annan part kan kommunstyrelsen 

alltid ändå återkomma till fullmäktige med förslag om att invänta just det moment som 
man inväntar, och då lämna saken i fullmäktiges händer om man håller med eller om 
man anser att man vill ta ett avgörande beslut ändå. 

För stunden pågår en rättsprövning i förvaltningsrätten om lokalisering av nytt 

konstmuséum där just den ovanstående problematiken har varit synnerligen aktuell. 
Uppenbart har då fullmäktiges ordförande gjort tolkningen å kommunens vägnar att 

fullmäktiges ledamöter är fullständigt i händerna på kommunstyrelsens välvilja på det 
sättet att ledamöterna i fullmäktiges ställningstagandemöjlighet helt och hållet 

inskränks i att avhandla motioner eller förslag som kommunstyrelsen väljer att skicka till 
fullmäktige. Av det skälet bör kommunstyrelsen inte tillåtas dröja oskäligt länge med att 

låta fullmäktige få ta ställning i frågor eftersom det försvagar det högsta beslutande 
organet på ett sätt som är svårt att förklara ur ett demokratiskt perspektiv. Redan nu är 

det annars för många fall redan omöjligt att få avhandla en ny motion innan fullmäktiges 

mandattid tagit slut i oktober 2022. 

Särskilt yttrande 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Christopher Lagerqvist (M) lämnar ett 

särskilt yttrande: 

Det är en ohållbar situation att det tar så lång tid att behandla inkomna motioner. Därför 
är det positivt att vårt yrkande om att uppdra till kommunledningskontoret att redovisa 
balansen av motioner för kommunstyrelsens arbetsutskott en gång per månad bifölls. 
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§ 87  

Svar på motion om en genomlysning av det 
offentliga rummet för att maximera 
tryggheten av Therez Almerfors (M) 

KSN-2019-02814 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att motionen återremitteras för beredning i plan- och byggnadsnämnden. 

Sammanfattning 

Therez Almerfors (M) föreslår i en motion väckt 16 september 2019: 

- att revidera strategi för belysning av Uppsala kommun samt riktlinjer för 
belysning av Uppsala innerstad, 

- att inventera vilka offentliga miljöer och platser i kommunen som upplevs som 
otrygga, 

- att utveckla GIS-verktyget och koppla samman med de våldsanmälningar som 

upprättas och de insatser som polis/kommunala ordningsvakter anmäler, 

samt 

- att utifrån dessa underlag genomföra belysnings- och trygghetsåtgärder i det 
offentliga rummet. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 23 mars 2021 § 90 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021 

• Bilaga 1, Motion om en genomlysning av det offentliga rummet för att 
maximera tryggheten från Therez Almerfors (M) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 16 februari 

2021 

Yrkanden 

Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande från Therez Almerfors (M): 
att motionen återremitteras för beredning i plan- och byggnadsnämnden. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer först återremissyrkande mot ärendets avgörande idag och finner att 
ärendet återremitteras. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 

Det är viktigt att ta otryggheten hos många Uppsalabor på största allvar. Otrygghet att 
röra sig i vårt offentliga rum leder till oacceptabla frihetsbegränsningar hos enskilda 

invånare. Då och då upplevs otryggheten som mindre besvärande. Det sammanfaller 
ofta med att flera kriminella återfallsförbrytare är frihetsberövade. Tryggheten behöver 

generellt förstärkas och då är de åtgärder som motionären föreslår en del i det viktiga 
förbättringsarbetet. I ett land som har det väldigt mörkt stora delar av året är det av stor 

betydelse att säkerställa god belysning i offentliga miljöer där invånarna rör sig. I takt 
med att vi får allt fler offentliga bevakningskameror är det också viktigt att belysningen 

bidrar till att filmer från kriminella incidenter får en så god kvalitet att sannolikheten att 

identifiera gärningsmän är god. 
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§ 88  

Svar på motion om en sjuk kommun från 
Jonas Petersson (C) 

KSN-2019-03071 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Jonas Petersson (C) föreslår i en motion väckt 7 oktober 2019  

- att uppdra till kommunstyrelsen att kartlägga och analysera sjukfrånvaron i 
Uppsala kommun och redovisa resultatet. Redovisningen bör bland annat visa 

hur sjukfrånvaron i Uppsala skiljer sig åt mellan olika verksamheter, hur den 

utvecklats över tid i Uppsala kommun, vilka de primära orsakerna till kortvarig 

respektive långvarig sjukfrånvaro är, samt hur sjukfrånvaron i Uppsala 
kommun skiljer sig från andra aktörer i välfärdssektorn i Uppsala kommun 
(friskolor, äldre- och omsorgsboenden i privat regi, et cetera.) 

- att uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med äldrenämnden och 

utbildningsnämnden, samt i dialog med berörda fackföreningar, utforma, 
genomföra och utvärdera evidensbaserade åtgärder för minskad sjukfrånvaro i 

utvalda delar av nämndernas verksamhet. Resultatet av genomförda projekt 
ska redovisas för kommunstyrelsen senast i juni 2022. 

- att upp till 5 miljoner kronor från kommunstyrelsens ram viks för att finansiera 

de åtgärder som förefaller mest lovande för att minska kommunens 
sjukfrånvaro. 

- att uppdra till kommunstyrelsen att undersöka möjligheterna till samarbete 

med och medfinansiering från exempelvis AFA Försäkring, Försäkringskassan, 
Forte, Arbetsmiljöverket, Vinnova, universitet/högskolor och andra relevanta 

aktörer. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 2 mars 2021 § 64 

• Tjänsteskrivelse daterad 17 februari 2021 
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• Bilaga, Motion om en sjuk kommun från Jonas Petersson (C) 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionens första att-sats. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag om besvarande av motionens första att-
sats mot Stefan Hannas (-) yrkande om bifall till densamma och finner 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag om besvarande av motionen i 
övrigt mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 

Det är viktigt att analysera huvudskälen till varför olika verksamheter har kraftigt 

avvikande sjukskrivningar jämfört med de kommuner som har låga sjukskrivningstal. 

Motionen beskriver väl att sjukfrånvaron i svenska kommunala verksamheter är hög i 
jämförelse med privata och statliga arbetsgivare. Det är särskilt anmärkningsvärt att 
sjukfrånvaron inom Uppsala kommun kraftigt avviker från motsvarande frånvaro bland 

privata arbetsgivare. Utredningen borde inkludera att försöka hitta förklaringar till varför 

det kan vara så stora skillnader. 

Särskilt yttrande 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 

Uppsala kommuns verksamhet har nio inriktningsmål varav ett är att Uppsala kommuns 
medarbetare ska ha bra arbetsvillkor. I såväl min motion som i ärendets föredragning 
lyfts att Uppsala kommun inte är något föredöme vad gäller sjukfrånvaro. I 
föredragningen pekas emellertid på att enstaka lyckade projekt genomförts där det mest 

framgångsrika beräknas ha halverat sjukfrånvaron. Det visar att sjukfrånvaron går att 

sänka och att Uppsala kommun kan bli en bättre arbetsgivare om bara den politiska 
viljan finns. Att då inte bifalla motionen och bland annat söka samarbete för minskad 
sjukfrånvaro är sjukt beklagligt. 
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§ 89  

Svar på motion om barns utsatthet för våld i 
hemmet från Lovisa Johansson (FI) och Stina 
Jansson (FI) 

KSN-2019-03838 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att anse motionens två första att-satser vara besvarade, samt 
2. att uppdra till socialnämnden att inom HSVO Uppsala arbeta för ett utökat 

samarbete mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin med 

särskild inriktning på barn som bevittnat eller utsatts för våld i familjen.   

Sammanfattning 

Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) yrkar i en motion väckts vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 2020  

- att det ska inte vara möjligt att tvinga barn över 7 år till boende hos eller 

kontakt med en förälder mot barnets uttryckliga vilja, oavsett om brott har 

styrkts eller inte,  

- att umgängesarrangemang med en våldsam förälder som barnet ändå vill ha 
kontakt med ordnas på ett sätt som är säkert för den våldsutsatta och barnet. 

Endast kvalificerad personal med våldskompetens ska då tjänstgöra.  
- att samarbetet mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin 

förbättras med särskild inriktning på barn som bevittnat eller utsatts för våld i 
familjen. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 23 mars 2021 § 91 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021 

• Bilaga 1, Motion om barns utsatthet för våld i hemmet från Lovisa Johansson 

(FI)  

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från socialnämnden 17 februari 2021 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

  



Sida 64 (89) 

 

Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2021-04-07 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 90  

Svar på motion om våldet går inte i pension 
från Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson 
(FI) 

KSN-2019-03843 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Stina Jansson (FI) och Lovisa Johansson (FI) föreslår i en motion väckt 9 december 

2019 att  

- utreda hur kommunens vårdpersonal kan kompetensutbildas i att upptäcka 

våld och dess olika uttryck  
- uppdra åt äldrenämnden att införa rutiner för misstanke och upptäckande av 

våld mot och våld i nära relationer hos kommunens brukare av 

äldreomsorgen, samt  

- uppdra åt äldrenämnden att utreda hur screening-processer inom äldrevården 

på bästa sätt kan användas för att upptäcka våld och våld i nära relationer. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 23 mars 2021 § 92 

• Tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2021 

• Bilaga 1, Motion om våldet går inte i pension från Lovisa Johansson (FI) och 

Stina Jansson (FI) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från äldrenämnden 28 januari 2021 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 
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Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
I flera motioner efterfrågas generellt bättre löpande kompetensutveckling av personal 
inom omsorgs och vårdyrken. Jag anser inte att det är nödvändigt med en liknande 

utredning men i det löpande kompetensutvecklingsprogram som behövs inom omsorgs- 

och vårdverksamheter ska det självklart ingå delar som berör hur orosanmälningar kan 
användas om man misstänker att någon av våra äldsta invånare med begränsad 
förmåga att föra sin egen talan far illa. 
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§ 91  

Svar på motion om att i skrivelser från 
kommunen inkludera fler former av våld i 
relationer från Lisen Burmeister (SD) 

KSN-2020-00804 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Lisen Burmeister (SD) föreslår i en motion väckt 24 februari 2020 att kommunen i sina 

skrivelser tar bort formuleringen ”mäns våld mot kvinnor” utan istället använder 
benämningen ”våld i nära relationer” om det inte specifikt gäller enbart den typen av 

våld, och att i tryckta skrivelser ändra formuleringen av ”mäns våld mot kvinnor” till 
”våld i nära relationer” när det är dags för nytryck. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 23 mars 2021 § 93 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021 

• Bilaga 1, Motion om att inkludera fler former av våld från Lisen Burmeister (SD) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från socialnämnden 17 februari 2021 

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 

att med ovanstående yttrande besvara motionens första attsats 

att avslå motionens andra attsats. 

Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-) yrkar bifall till motionen. 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar avslag till motionen. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag om avslag till motionens först att-sats mot 
Jonas Segersams (KD) yrkande om besvarande av densamma och mot Stefan Hanna (-) 
med fleras yrkande om bifall till densamma och finner att kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag. 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag om avslag till motionens andra att-sats mot 

Stefan Hanna (-) med fleras yrkande om bifall till densamma och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Reservationer 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 

I motionens första attsats föreslås att kommunen ska skriva ”våld i nära relationer” i 
stället för ”mäns våld mot kvinnor” om inte ärendet specifikt gäller enbart den typen av 

våld. Det är förstås rimligt. Det finns däremot ingen anledning att ensidigt ersätta det ena 
med det andra i alla kommunens dokument, eftersom det finns goda skäl att särskilja 

olika typer av relationsnära våld. Mäns våld mot kvinnor är exempelvis dödligare än 
andra typer av relationsnära våld, och behöver ges särskilt utrymme. Det i sig betyder 

dock inte att kommunen ska underlåta att jobba med kvinnors våld mot män och våld i 
samkönade relationer. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 
Motionen är relevant och det är viktigt att markera att vi ser särskilt allvarligt på våld 

inom nära relationer. Att bifalla motionen innebär inte att man också i olika texter kan 

beskriva mäns våld mot närstående kvinnor som det mest förekommande. Det 

förekommer tveklöst även våld mot barn i allt för stor utsträckning. Allt för ofta utsätts 
även barn för våld i relationer där mannen utsätter kvinnan för regelbundna fysiska 
övergrepp. Att avslaget på motionen bland annat refererar till att uttrycket ”våld i nära 
relationer” anses kopplat till ett behov av att fånga upp och synliggöra till exempel våld i 

samkönade relationer, våld mot äldre, våld i hederns namn, våld mot personer med 

funktionsnedsättning och våld mot just barn är löjligt. Våld i nära relationer är ett bra 
samlingsuttryck för allt liknande våld och i samband med att man talar om det 
övergripande vålds perspektivet ska man självklart vara mer precis om vilket 

relationsvåld man specifikt riktar in sig på. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslut till förmån för eget yrkande med motiveringen: 

Motionen ringar in det uppenbart olämplig i att låta det framstå som att våld i nära 
relationer i allmänhet alltid handlar om att män ger sig på kvinnor. Det kan liknas med 
att i officiella allmänna sammanhang i ämnet försäljning av låtsasförsäkringar under 
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hotfulla former till mindre näringsidkare välja att som regel använda titulera fenomenet 
som ”invandrares våld på näringslivet” bara för att man kan vinkla data till att på något 
sätt få det att framstå som motiverat. Då förstår varje politiskt korrekt själ att det börjar 

bubbla lite i magen av obehaget som uppstår när något är kontroversiellt. Kontroversiellt 
är det i sådana fall eftersom fenomenet utpressning av näringsidkare inte alltid sker med 
en invandrare som gärningsman, och att det därför är direkt olämpligt att koppla det 

allmänna fenomenet samman med en begränsad grupp i samhället. Det ska dock inte 

förväxlas med att prata om just den specifika gruppens delaktighet i sådan verksamhet 
som naturligtvis också behöver avhandlas, men då gör man så under just kontexten av 

att det är en delgrupp bakom ett allmänt fenomen och rubricerar den nedbrytningen på 
ett sätt så det inte missförstås. 

Av ovanstående motivering framstår det som fullt rimligt att bifalla motionen eftersom 
den, likt resonemanget, lyfter fram att just fenomenet våld i nära relationer ska användas 

i förekommande allmänna sammanhang, men att begreppet mäns våld mot kvinnor 
absolut ska användas när just den delen av våld i nära relationer avhandlas. 
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§ 92  

Svar på motion om kostnadsfria mensskydd 
från Stina Jansson (FI) och Lovisa Johansson 
(FI) 

KSN-2020-01319 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Stina Jansson (FI) och Lovisa Johansson (FI) föreslår i en motion väckt 30 mars 2020 att 

alla grund- och gymnasieskolor samt ungdomsmottagningar i Uppsala kommun 
tillhandahåller kostnadsfria mensskydd till elever och ungdomar. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 2 mars 2021 § 66 

• Tjänsteskrivelse daterad 20 januari 2021 

• Bilaga 1, Motion om kostnadsfria mensskydd från Stina Jansson (FI) och Lovisa 

Johansson (FI) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 5 oktober 2020 

• Bilaga 3, Svar på motion om gratis mensskydd till unga tjejer från Tobias 

Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) 

Yrkanden 

Simon Alm (-) och Stefan Hanna (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande om 
bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
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Reservation 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande med motiveringen: 
Vänsterpartiet har också motionerat kommunfullmäktige om att erbjuda kostnadsfritt 

mensskydd i skolor. Vi delar motionärernas andemening. Tillgång till mensskydd på 

skolan ska vara lika självklart som tillgången till toalettpapper. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det kan inte anses ingå i den kommunala kompetensen att tillhandahålla gratis 

mensskydd. Däremot ingår det i den kommunala kompetensen att säkerställa att 
invånare som är i behov av bidrag för att klara grundläggande kostnader också kan få 

det via Socialförvaltningen. Det innebär att barn och unga som inte redan får bidragsstöd 
som ska kunna täcka liknande kostnader sannolikt är obefintligt. Uppsala kommun har 

både inom Utbildningsnämndens ansvarsområden och till exempel Äldrenämndens 

ansvarsområden förbättringsbehov som är mycket viktigare att åtgärda. 

Simon Alm (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det här är en motion som andas plakatpolitik och dålig insikt i hur Sveriges 

välfärdssystem hanterar denna konsumtions- och hygienartikel. Argumentet som 
motionen anför, att det kostar cirka 1500 kronor per år, är inte skäl för att bifalla 

motionen. Bakgrunden är att man med egen inkomst eller under föräldrars inkomst 
förväntas kunna ha råd med bland annat mat och hygienartiklar. Om marginalerna i 
hushållets ekonomi är så pass svaga att man inte har råd med mat eller hygienartiklar 

får man stöd från välfärdssystemet via kommunens socialnämnd, a-kassa eller 

försäkringskassa. Därtill får man bidrag för barn. Detta system tar hänsyn till behovet av 

hygienartikeln mensskydd, och systemet tar hänsyn till könens olika behov i olika åldrar 

genom livet såsom att en man i 25-årsåldern behöver mer pengar till mat än många 

andra grupper i samhället och precis som att kvinnor i menstruerande ålder behöver 
medel för mensskydd. 
Då kvarstår frågeställningen om inte kommunen ska utarbeta ett onödigt dubbelarbete 
med tillhörande kostnader och i någon form dessutom konkurrera med andra 

leverantörer av mensskydd. Det framstår som en både dålig och onödig lösning varför 

motionen bör avslås. 
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§ 93  

Svar på motion om lokal flaggdag från Mattias 
Johansson (C) 

KSN-2020-01620 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Mattias Johansson (C) föreslår i en motion väckt 27 april 2020 att uppdra till 

kommunstyrelsen att i samverkan med namngivningsnämnden ta fram ett förslag om 

att inrätta en ny lokal flaggdag i Uppsala i syfte att ära en historisk person som fötts 
eller verkat i kommunen. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 2 mars 2021 § 67 

• Tjänsteskrivelse daterad 9 februari 2021 

• Bilaga, Motion om lokal flaggdag från Mattias Johansson (C) 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Särskilda yttranden 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Centerpartiet anser att en lokal flaggdag för att uppmärksamma och hedra en lokal 
profil som varit viktig för Uppsala skulle kunna stärka Uppsala kommuns identitet, 

varumärke och gemenskap. Därför förordar vi att motionen bifalls. 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är viktigt för den lokala självkänslan att löpande lyfta fram Uppsalabor som gör just 

vårt unika samhälle särskilt intressant. Utmärkelser som ”årets Uppsalabo” och ”Årets 
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mest kreativa Uppsalabo” är exempel på hur särskilt imponerande personer får 
uppmärksamhet för sina insatser som också bidrar till att Uppsala kommun blir ett allt 
intressantare samhälle att leva i. Med fördel kan Uppsala kommun mycket bättre än 

hittills också bygga spännande berättelser om framstående personer som levt och verkat 
i Uppsala genom tiderna. Dessa berättelser skulle i sig kunna bidra till att tydligt 
exemplifiera att Uppsalas ”guld” är personerna som levt och lever här. Vad gäller 

flaggdagar och byråkratiska kommunala processer för att en gång per år flagga för en 

särskild person med anknytning till Uppsala anser jag inte vara värdeskapande. Det 
skulle vara mycket mer tilltalande om vi istället skulle införa en särskild flaggdag för 

Uppsala och där vår egen flagga kan bidra till att stärka vår lokala gemenskap. 
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§ 94  

Svar på motion om kommunalt 
beredskapslager från Tobias Smedberg (V) 

KSN-2020-01621 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt 27 april 2020 att kommunen upprättar 

ett beredskapslager för kommunala vård- och omsorgsverksamheter som räcker i sex 

månader och att investerings- och driftskostnader för detta tas i beaktande i 
kommande Mål- och budget. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 2 mars 2021 § 68 

• Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2021 

• Bilaga 1, Motion om kommunalt beredskapslager från Tobias Smedberg (V) 

Yrkande 

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Tobias Smedbergs (V) yrkande om 

bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Reservation 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Tobias Smedbergs (V) yrkande med motiveringen: 
Vi från Vänsterpartiet gläds åt att kommunen i nuläget har ett beredskapslager men vi 
konstaterar att avsaknaden av ett politiskt beslut i frågan innebär en risk. Ju längre 
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pandemin ligger bakom oss eller ju skörare kommunens ekonomi blir i framtiden desto 
större risk att lagerhållningen bortprioriteras och vi lämnas lika sårbara som vi befann 
oss i början av coronapandemin. Därför anser vi från Vänsterpartiet att ett beslut bör 

fattas i kommunfullmäktige i linje med vår motion för att säkerställa att kommunen även 
i framtiden kommer ha ett beredskapslager närhelst det behövs. 

Särskilda yttranden 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Pandemin har visat att Uppsala kommun måste stärka sin beredskap för större kriser och 
störningar. Därför föreslog vi i vårt förslag till mål och budget för 2020 att kommunen 
skulle inrätta ett beredskapslager med artiklar som är nödvändiga för kommunens 

verksamhet, såsom mediciner, skyddsutrustning och förbrukningsvaror. När detta förslag 

också läggs fram i form av en motion ställer vi oss naturligtvis bakom det, även om 

motionen inte är vår egen. 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Det är viktigt att säkerställa rimliga beredskapslager för materiel som är kritiska för en 

verksamhets möjligheter att utföra sina uppdrag med kvalitet. Beredskapslager av 

kritiska materiel är viktiga i en värld som fortfarande i stor utsträckning verkar med en 
logistikprocess som bygger på ”just in time” logik, det vill säga att lager i princip är 
obefintliga. Att upprätthålla lager som kan täcka en normalförbrukning under sex 

månader tycker jag är onödigt dyrt. Det finns nu en statlig utredning som föreslår att 

kommuner och staten ska börja med beredskapslager. Där föreslås att kommunerna ska 

ha beredskapslager för vissa kritiska materiel för sex månader. Sex månader tycker jag är 
onödigt mycket. Däremot skulle ett lager som alltid har förmåga att täcka två till tre 

månaders behov av kritiska materiel vara klokt. Med fördel kan en liknande lagerlösning 

organiseras med samtliga lokala parter som använder liknande materiel. 
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§ 95  

Svar på motion om upprustning och 
plantering av träd och grönska i Uppsala från 
Mats Åhlund (C) 

KSN-2020-02125 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Mats Åhlund (C) har i en motion väckt 19 maj 2020 föreslagit att Kungsängsgatan 

mellan Bangårdsgatan och Kungsängstorg ska rustas upp, samt att Dragarbrunnsgatan 
mellan Bäverns gränd och Strandbodgatan ska rustas upp i enlighet med 

föredragningen i motionen. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 23 mars 2021 § 94 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021 

• Bilaga 1, Motion om upprustning och plantering av träd och grönska i Uppsala 

från Mats Åhlund (C) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 16 februari 
2021 

Yrkanden 

Fredrik Ahlstedt (M) och Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande om 

bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
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Reservation 

Fredrik Ahlstedt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Särskilda yttranden 

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande: 
Centerpartiet tycker det är olyckligt att den slitna och eftersatta miljön i södra centrum 

och norra Kungsängen ger intryck av att staden tar slut där. För att göra området mer 
attraktivt vill Centerpartiet att det ska rustas upp och förses med mer grönska. 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande: 

Uppsalas city behöver utvecklas mycket mer attraktivt och löpande underhållas bättre. 
Det är viktigt för att city ska vara en attraktiv besöksdestination både för Uppsalabor och 
besökare som kommer från andra samhällen. Den yttre miljön är också viktig för att bidra 

till kommersiella verksamheter i city som lider allt mer av e-handelsutmaningar och av 
att city upplevs som allt mer otillgängligt. 

Inslag av grönska bidrar mycket till att under vår, sommar och höst göra en plats 
attraktiv. Vi är många som anser att en kraftfull asfalt- och betongmiljö inte bidrar till 

trivsel i vårt centrala offentliga rum. De gröna värdena som del av stadsbilden ska alltid 
säkerställas för att skapa en attraktiv boendemiljö samt en miljö som lockar inresande 

besökare. 
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§ 96  

Svar på motion om återkopplingstid vid 
föreningars ärenden med Uppsala från Stefan 
Hanna (-) 

KSN-2020-02127 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt 12 maj 2020 att kommunen skapar en 

väg in för föreningslivet som inkluderar möjligheten för föreningar att digitalt följa 
var i en beredningsprocess deras ärende befinner sig, samt att kommunen alltid 

utser en enskild tjänsteman som är kontaktperson i ett ärende. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 23 mars 2021 § 95 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021 

• Bilaga, Motion om återkopplingstid vid föreningars ärenden med Uppsala 

kommun från Stefan Hanna (-) 

Yrkande 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hannas (-) yrkande om bifall till 

motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
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Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Många av Uppsalas föreningar vittnar om att Uppsala kommun brister i sin förmåga att 

skyndsamt behandla olika ärenden som de lyfter till kommunen. Ärendena handlar till 

exempel om föreningsstöd, tillgång till verksamhetslokaler, möjligheten att få tillgång till 
lämplig mark för att bygga egna verksamhetslokaler och upplåtelse av offentlig plats för 
olika arrangemang. I de flesta av dessa föreningar utför Uppsalabor mycket värdefulla 

ideella engagemang som på olika sätt gagnar hela Uppsalas befolkning. Det är viktigt att 
kommunen etablerar bättre handläggningsrutiner så att dessa föreningars ideella 
krafter kan ägna sig mer åt sina löpande verksamheter och mindre åt återkommande 
möten med kommunen som kan pågå under oacceptabelt lång tid. 

Uppsala kommun måste skapa en användarvänlig väg in för föreningslivet som 

inkluderar möjligheten för föreningar att digitalt följa var i en beredningsprocess deras 
ärende befinner sig och vad som krävs för att ärendet ska komma till ett avgörande. Det 
är också mycket rimligt att kommunen alltid utser en enskild tjänsteman som är 

kommunens kontaktperson i ett specifikt ärende. 
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§ 97  

Svar på motion om demensförebyggande 
arbete från Linnea Bjuhr (SD) 

KSN-2020-02782 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Linnea Bjuhr (SD) föreslår i en motion väckt 14 september 2020  

- att i större utsträckning erbjuda vidareutbildning till anställda inom Uppsala 
kommun som kommer i kontakt med personer med demens 

- att anhöriga uppmuntras och/eller informeras om aktuella utbildningar för 

anhöriga till personer med demens 

- att verka för att certifiera fler verksamheter inom äldreomsorgen, i form av 
silviadiplomering eller liknande certifiering från annan aktör 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 9 mars 2021 § 75 

• Tjänsteskrivelse daterad 26 februari 2021 

• Bilaga 1, Motion om demensförebyggande arbete från Linnea Bjuhr (SD) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från äldrenämnden 28 januari 2021 

Yrkanden 

Simon Alm (-) och Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 

bifaller detsamma. 
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Reservationer 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Äldreomsorgen behöver förbättras och förstärkas på många sätt. Idag är inte 

omvårdnaden av våra äldsta invånare i behov av omfattande omsorg och vård 

tillräckligt bra. Det är viktigt att berörd personal löpande erbjuds effektiva former av 
vidareutbildning som höjer omsorgs och vårdkvaliteten, inte minst till våra invånare som 
har demens. 

Det är många gånger både tragiskt och krävande att vara nära anhörig till människor 
som lider av demens. Bättre information och uppmuntran till anhöriga om möjliga 
anhörigutbildningar som är relevanta för målgruppen skulle både hjälpa berörd dement 
invånare, berörda familjemedlemmar samt bättre avlasta berörd personal. 

Certifiering som del av utbildnings och utvecklingsprojekt är utmärkta verktyg för att 

mätbart säkerställa att önskade förbättringar också uppnås i praktiken. Jag delar 
motionärernas syn att den certifierande parten ska vara fristående från kommunen. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§ 98  

Svar på motion om friytor på förskolor från 
Lisen Burmeister (SD) 

KSN-2020-02783 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Lisen Burmeister (SD) föreslår i en motion väckt 14 september 2020 att utreda hur det 

går att förbättra och utöka befintliga förskolors friytor så att de utökas till minst 40 

kvadratmeter per barn samt minst 3 000 kvadratmeter per förskola i samtliga fall där 
det inte finns fysiska hinder för utökning, samt att som huvudregel inte godkänna 

detaljplaner, i nybyggnadsområden, för förskolor med friytor under 40 kvadratmeter 
per barn samt under 3 000 kvadratmeter per förskola. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 9 mars 2021 § 76 

• Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2021 

• Bilaga 1, Motion om friytor på förskolor från Lisen Burmeister (SD) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden 18 februari 2021 

Yrkanden 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar avslag till 

motionen. 

Simon Alm (-) och Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall motionens andra  att-sats. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag om besvarande av motionens första 

att-sats mot Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande om avslag till densamma och mot 
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Simon Alm (-) med fleras yrkande om bifall till densamma och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag om besvarande av motionens 
andra att-sats mot Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande om avslag till densamma 

och mot Simon Alm (-) med fleras yrkande om bifall till densamma och finner att 

kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande med motiveringen: 

Uppsala kommun har under flera år arbetat för att ta fram gemensamma riktlinjer för 
förskolor och skolors utemiljö för att säkerställa en god utevistelse för våra barn och 

unga. Dessa riktlinjer antogs under 2020 och vi anser inte att mer tid bör läggas för att 
göra om detta i nyligen antagna riktlinjer och yrkar därför avslag på motionen. 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande med motiveringen: 

Motionären önskar säkerställa att storleken på skolgårdar vid nybyggnation ska följa 
riktlinjerna om 40 kvm per barn. Detta är en fråga som Vänsterpartiet har drivit länge. Vi 

har hittills inte sett något engagemang från Sverigedemokraterna men om detta 
signalerar en nyväckt vilja att prioriterar förskolebarnens behov av friytor för lek har vi 

ingenting emot. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Det är rimligt att bättre utreda hur befintliga förskolors friytor kan förbättras och utökas 

till cirka 40 kvm per barn när så är möjligt. Det är också rimligt att bättre tillämpa 
huvudregeln att inte godkänna detaljplaner som inkluderar förskolor i nybyggda 

områden som har relaterade friytor som understiger cirka 40kvm per barn. Många av 
människans vanor sätts tidigt i vår barndom. Inte minst i ljuset av en ökande övervikt och 

fetma bland våra barn talar för vikten av att säkerställa rimligt stora ytor i anslutning till 

förskolor för fysiska aktiviteter. Även i ljuset av att regelbundna fysiska aktiviteter bidrar 

till betydligt högre inlärningsförmåga kan också rimliga friytor skapa bättre 
förutsättningar för att våra barns inlärningsförmåga kan stärkas och förskolans 
pedagogiska uppdrag kan uppnås. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 

Jonas Petersson (-) lämnar ett särskilt yttrande: 
Centerpartiet är kritiska till att denna motion hanteras just efter att kommunen antagit 
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en riktlinje för barns utemiljö. Med en bättre styrning och ledning hade riktlinjen och den 
aktuella motionen kunnat hanteras gemensamt – det hade borgat för en bättre 
diskussion och debatt. Centerpartiet förordar nu, liksom när riktlinjen antogs: 

att Innerstadens (zon 1) minimikrav ska vara 30 kvadratmeter per barn vid gårdens 
färdigställande, eller 
att innerstadens gård bör ha en minsta sammanhållen friyta på 3 000 kvadratmeter, 

samt 

att avsteg från friytekravet kan göras i undantagsfall men att extra stora åtgärder för 
attsäkerställa krav på goda gårdskvaliteter krävs i dessa fall samt att friytan inte får 

understiga 20 kvadratmeter per barn, 
att stadsbebyggelse där målbilden är tät stad (zon 2) ska ha samma krav på 

gårdskvaliteter och friytor som övriga områden inom kommunen (zon 3), 
att planeringsverktyget inkluderar parametrar som inte bara ser till närhet till park och 

lekfunktioner utan också undanröjer de barriärer som kan finnas mellan skolan och 
parken och lekfunktionen. 
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§ 99  

Svar på initiativärende om att låta nya 
stadshuset lysa i orange från Hanna Victoria 
Mörck (V) 

KSN-2021-00497 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att besvara ärendet 

Sammanfattning 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar i ett initiativärende väckt vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 10 februari 2021 

- att nya stadshuset belyses i orange på FN-dagen mot våld mot kvinnor, den 25 

november 2021, så länge byggnadsprocessen och omständigheterna tillåter 
det. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 9 mars 2021 

• Bilaga, initiativärende om att låta nya stadshuset lysa i orange från Hanna 

Victoria Mörck (V) 

Yrkanden 

Simon Alm (-) och Stefan Hanna (-) yrkar avslag till initiativet. 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Simon Alm (-) med fleras yrkande om 

avslag till initiativet och finner att kommunstyrelsen bifaller föreliggande förslag. 
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Reservationer 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Kampen mot våld mot kvinnor är mycket viktig och vi måste bli allt bättre på att 

bekämpa allt våld som förekommer i vårt samhälle. Att flagga för allt viktigt samt att 

belysa områden i olika färger som symbolhandlingar mot och för olika saker är dock en 
oklok väg att vandra. Det finns massor av bra initiativ att uppmuntra. Det finns massor av 
dumt att bekämpa. Gränsdragningarna om vad som är viktigare än annat att 

uppmärksamma på liknanden sätt är för komplex och hanteringen av alla möjliga 
varianter är mycket kostnadsdrivande. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 

Det finns ett nittiotal FN-dagar där de allra flesta berör Uppsala kommun. Det sänder fel 
signaler att rakt av bara välja att uppmärksamma en enda av dessa såsom motionen 

föreslår. 

Internationella dagen för avskaffande av slaveri berör inte Uppsala kommuns invånare 

särskilt mycket här på plats hos oss, men just därför kanske det är en lämpligare sak att 
uppmärksamma i symbolisk handling eftersom Uppsala kommuns möjlighet att för egen 

del arbeta i dagens anda är kraftigt begränsade. 

Våld i nära relationer förekommer här på plats i Uppsala kommun och därför anstränger 

sig kommunen med att reducera så gott den kan och konkreta åtgärder är främst det 
som behövs istället för symbolhandlingar i det fallet. 
Sammanfattningsvis framstår det som olämpligt att utan närmre utredning välja ut en 

enda de många FN-dagarna för ett särskilt beslut på detta sätt. 
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Kommunstyrelsen Datum: 

Protokoll 2021-04-07 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 100 

Fyllnadsval 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att entlediga Göran Möller (C) från uppdraget som ledamot i miljömålsrådet, 

2. att utse Nora Karlsson (C) till ledamot i miljömålsrådet, 

3. att entlediga Marmar Moshfeghi (L) från uppdraget som ledamot i 
jämställdhetsrådet, 

4. att entlediga Åsa Strahlemo (MP) från uppdragen som ledamot i 

jämställdhetsrådet och ersättare i styrgruppen för närvård, samt 

5. att bordlägga fyllnadsvalen av två ledamöter i jämställdhetsrådet och en 

ersättare i styrgruppen för närvård. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 101  

Delegationsbeslut 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 26 februari till 30 

mars 2021 till protokollet. 
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§ 102 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden perioden 26 

februari till 30 mars 2021 till protokollet. 
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§ 103 

Informationsärenden 
 

Statusuppdatering om Covid-19 

Föredragande: Hannes Vidmark, senior adviser. Anders Fridborg, säkerhetschef. 

 


