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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 67

Svar på motion om förebyggande
stressutbildning för ökad jämställdhet från
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck
(V)

KSN-2019-1195

Beslut

Kommunstyrelsenföreslår kommunfullmäktige besluta

1. attbesvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Hanna Victoria Mörck (V) med fleras yrkande.

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Hanna Victoria Mörck (V) med fleras yrkande.

Yrkande

Hanna Victoria Mörck (V), Jonas Segersam (KD) och Therez Almerfors (M) yrkar bifall till
motionen.

Beslutsgång

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

Votering begärs och genomförs.

Bifall till arbetsutskottets förslag röstar JA, bifall till Hanna Victoria Mörck (V) med fleras
yrkande om bifall till motionen röstar NEJ. Kommunstyrelsen beslutar med 8 JA-röster
mot 7 NEJ-röster att bifalla arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ja-röst avger:
Mohamad Hassan (L), Caroline Hoffstedt (S), Erik Dagnesjö (S), Eva Christiernin (S),
Ulrik Wärnsberg (S), Stefan Hanna (-), Linda Eskilsson (MP) och Erik Pelling (S).

Nej-röst avger:
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), Simon Alm (-),
Tobias Smedberg (V), Jonas Segersam (KD) och Hanna Victoria Mörck (V).

Sammanfattning

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt 25 mars
2019att kommunfullmäktige beslutar att utreda möjligheterna till en satsning på
elevhälsan för att stärka Uppsalas ungas förmåga att hantera stress.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 25 februari 2020 § 57
Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2020
Bilaga 1,Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om
förebyggande stressutbildning för ökad jämställdhet
Bilaga 2, Protokollsutdrag utbildningsnämnden 10 februari 2020
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 57

Svar på motion om förebyggande
stressutbildning för ökad jämställdhet från
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck
(V)

KSN-2019-1195

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. attbesvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer

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

Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Yrkanden

Tobias Smedberg (V), Therez Almerfors (M) ochFredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till
motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Tobias Smedberg (V) med fleras yrkande
om bifall till motionen och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.

Sammanfattning

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt 25 mars
2019att kommunfullmäktige beslutar att utreda möjligheterna till en satsning på
elevhälsan för att stärka Uppsalas ungas förmåga att hantera stress.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2020
Bilaga 1,Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om
förebyggande stressutbildning för ökad jämställdhet
Bilaga 2, Protokollsutdrag utbildningsnämnden 10 februari 2020
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på motion av Tobias Smedberg (V) och 
Hanna Victoria Mörck (V) om förebyggande 
stressutbildning för ökad jämställdhet  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

 

Ärendet 
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt 25 mars 
2019 att kommunfullmäktige beslutar att utreda möjligheterna till en satsning på 
elevhälsan för att stärka Uppsalas ungas förmåga att hantera stress.  

Motionen återges som bilaga 1. 

Beredning 

Ärendet har beretts av utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret. 

Perspektiven för barn och jämställdhet har beaktats i ärendet. Näringslivsperspektivet 
bedöms inte relevant i ärendet. 

Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 10 februari 2020 och föreslagit att 
motionen besvaras med föredragningen i ärendet.  

Ledamoten för (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande att 
bifalla motionen. Protokollsutdraget återges som bilaga 2. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-02-19 KSN-2019-1195 
  
Handläggare:  
Christina Stenhammar 
Christine Kastner Johnson 
Ingela Hamlin 

 
 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Föredragning 

Enligt Liv och hälsa ung1 2011 uppfattade 90 procent av pojkarna och 81 procent av 
flickorna i länet att de allmänt sett mådde bra eller mycket bra. År 2019 har detta 
sjunkit till att 80 procent av pojkarna och endast 60 procent av flickorna uppfattar att 
de mår bra eller mycket bra.  

Alla elever i Uppsala kommun erbjuds att träffa skolsköterskan för ett hälsobesök 
minst fyra gånger under grundskoletiden samt minst en gång på gymnasiet. I stort sett 
alla elever deltar i hälsobesöket.  

I samband med hälsobesöket besvarar eleven ett hälsoformulär i årskurs 7 och i 
årskurs 1 på gymnasiet. I hälsoformuläret får eleven påståendet ”Jag känner mig 
stressad över skolarbetet”. Under läsåret 2018/19 angav 22 procent av eleverna i 
årskurs 7 att påståendet stämmer bra eller stämmer mycket bra. I årskurs 1 på 
gymnasiet var motsvarande siffra 34 procent. 

En ökad allmän stress bedöms handla om till exempel betygssystemet, minskat antal 
timmar sömn, minskad förmåga att hantera motgångar, stress i samband med 
hantering av digitala medier med mera. 

Redan i dag samarbetar elevhälsoteam och pedagoger för att förebygga elevers 
skolstress. Det kan till exempel handla om:  

• information och råd kring sömnbehov, fysisk aktivitet, rutiner, sovtider samt 
hur eleven kan skapa möjligheter till vila och avkoppling 

• stöd i studieteknik och tidsplanering  
• stöd vid situationer där eleven ska tala inför andra  
• stöd till elever som undviker skolidrott. 

 
Den negativa utvecklingen av elevernas upplevda stressnivåer är mycket allvarlig och 
det är prioriterat att fortsätta utveckla ett mer hälsofrämjande och förebyggande 
arbete inom elevhälsan.  

Under 2020 kommer en gemensam satsning för hälsofrämjande åtgärder att göras 
inom grundskola och gymnasieskola. Samtliga skolors elevhälsopersonal kommer att 
få kompetensutveckling i syfte att öka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, 
och försöksverksamhet kommer att genomföras med program och metoder för att 
stärka elevers motståndskraft och förebygga stress och psykisk ohälsa.  
 
Inom gymnasiet genomförs dessutom under 2020 en försöksverksamhet på tre av 
enheterna med heltidsmentorer eller socialpedagoger som en insats kopplat till 
elevers mående och skolresultat. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 

 

1 www.regionuppsala.se/lhu 
 

http://www.regionuppsala.se/lhu
http://www.regionuppsala.se/lhu
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2020 
• Bilaga 1, Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om 

förebyggande stressutbildning för ökad jämställdhet   
• Bilaga 2, Protokollsutdrag utbildningsnämnden 10 februari 2020 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
 





Uppsala 
kommun 
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Utbildningsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-10 

§12 

Svar på motion om förebyggande 
stressutbildning för ökad jämställdhet 

UBN-2020-00432 

Beslut 

Utbildningsnämnden besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 

Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Yrkande 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer det liggande förslaget mot Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande. 
Utbildningsnämnden bifaller det liggande förslaget. 

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt 25 mars 
2019 att kommunfullmäktige beslutar att utreda möjligheterna till en satsning på 
elevhälsan för att stärka Uppsalas ungas förmåga att hantera stress. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 10 december 2019 

Bilaga: Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om förebyggande 
stressutbildning för ökad jämställdhet 

Justerandes signatur 

i I 

) 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 68

Svar på motion om center för personer med
funktionsnedsättning från Carolina Bringborn
(M) och Roine Thunberg (M)

KSN-2019-1204

Beslut

Kommunstyrelsenföreslår kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation

Fredrik Ahlstedt (M) och Therez Almerfors (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget Therez Almerfors (M) med fleras yrkande

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

Särskilt yttrande

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande:
Hade Centerpartiet haft yrkanderätt hade vi valt att yrka på att bifalla motionen.

Yrkande

Therez Almerfors (M), Jonas Segersam (KD) ochStefan Hanna (-) yrkar bifall till
motionen

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Therez Almerfors (M) med fleras
yrkande om bifall till motionen och mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Sammanfattning

Carolina Bringborn (M) och Roine Thunberg (M) har i en motion väckt 19 mars 2019
föreslagit att kommunen utreder möjligheterna för att samla resurser i ett center för
personer med funktionsnedsättningoch att en samverkan mellan Uppsala kommun,
Region Uppsala och Uppsalas funktionshindersföreningar initieras för att ta fram ett
förslag till detta resurscenter.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 25 februari 2020 § 58
Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2020
Bilaga 1, Motion av Carolina Bringborn (M) och Roine Thunberg (M) om center
för personer med funktionsnedsättning
Bilaga 2, Protokollsutdrag omsorgsnämnden 12 februari 2020
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 58

Svar på motion om center för personer med
funktionsnedsättning från Carolina Bringborn
(M) och Roine Thunberg (M)

KSN-2019-1204

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation

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

Yrkande

Fredrik Ahlstedt (M) och Therez Almerfors (M) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande om
bifall till motionen och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.

Sammanfattning

Carolina Bringborn (M) och Roine Thunberg (M) har i en motion väckt 19 mars 2019
föreslagit att kommunen utreder möjligheterna för att samla resurser i ett center för
personer med funktionsnedsättningoch att en samverkan mellan Uppsala kommun,
Region Uppsala och Uppsalas funktionshindersföreningar initieras för att ta fram ett
förslag till detta resurscenter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2020
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Bilaga 1, Motion av Carolina Bringborn (M) och Roine Thunberg (M) om center
för personer med funktionsnedsättning
Bilaga 2, Protokollsutdrag omsorgsnämnden 12 februari 2020
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om center för personer med 
funktionsnedsättning av Carolina Bringborn 
(M) och Roine Thunberg (M) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

 

Ärendet 
Carolina Bringborn (M) och Roine Thunberg (M) har i en motion väckt 19 mars 2019 
föreslagit att kommunen utreder möjligheterna för att samla resurser i ett center för 
personer med funktionsnedsättning och att en samverkan mellan Uppsala kommun, 
Region Uppsala och Uppsalas funktionshindersföreningar initieras för att ta fram ett 
förslag till detta resurscenter. 

Motionen återges som bilaga 1. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och omsorgsförvaltningen. Samråd 
har skett med äldreförvaltningen. 

Perspektiven för barn och jämställdhet har beaktats men anses inte relevanta med 
föreliggande förslag till beslut. 

Omsorgsnämnden har behandlat ärendet 12 februari 2020 och föreslagit att motionen 
besvaras med föredragningen i ärendet. 

Ledamöterna för (M) och (KD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 

Kommunledningskontoret Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-02-19 KSN-2019-1204 
  
Handläggare:  
Evelyn Widenfalk Ehlin 

 
 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Ledamoten för (FI) reserverade sig mot beslutet. 

Protokollsutdraget återges som bilaga 2. 

Föredragning 

Att förbättra och utveckla tillgänglighet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning är en högst prioriterad fråga för omsorgsnämnden och Uppsala 
kommun. Uppsala kommuns ambitionsnivå för att undanröja hinder och säkerställa 
att kommunen är tillgänglig för de som bor och vistas här återspeglas i det 
funktionshinderpolitiska programmet.  

I motionen framkommer även att det kan vara svårt att navigera i kommunen för den 
som har behov av insatser. I mål och budget 2020 finns uppdraget Utreda 
förutsättningarna för en gemensam ingång till sociala nämnder för att underlätta 
snabb handläggning. Omsorgsnämnden kommer därför att fortsätta utvecklingen av 
mottagningsenheten, i samverkan med socialnämnden och äldrenämnden.  

I mål och budget 2020 finns även uppdrag att Pröva möjligheten till samordning för 
hjälp med och stöd i myndighetskontakter i syfte att underlätta för personer med 
funktionsnedsättning och deras anhöriga. Detta uppdrag är riktat till 
omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden och plan- och 
byggnadsnämnden, och innebär att olika myndighetsutövare inom kommunen ska 
kommunicera med varandra och samarbeta tydligare kring en individ. Detta arbete 
kommer att utvecklas under år 2020. 

Vidare deltar omsorgsnämnden och äldrenämnden i satsningen på utvecklingen av 
Uppsala kommuns kontaktcenter, som syftar till att ge en samlad ingång till 
kommunens verksamheter för att kunna svara på frågor om Uppsala och kommunens 
tjänster, och därmed öka sin service och tillgänglighet. 

För att utveckla och skapa nya sätt att erbjuda sociala tjänster samt utveckla 
användardriven socialtjänst har Uppsala kommun även ansökt om att delta i SKR:s 
Digiteam-projekt.  Ett Digiteam är tänkt att utforma nya tjänster med digitalt stöd och 
testa dem bland sina brukare. I innovationsarbetet får man stöd av ett expertteam på 
SKR.  

Vad gäller samverkan med Region Uppsala för att underlätta för personer med 
funktionsnedsättning medverkar Uppsala kommun i det pågående projektet Effektiv 
och nära vård 2030. Projektet är ett samarbete mellan Region Uppsala och Uppsala 
läns alla kommuner, och är en del av ett större nationellt omställningsarbete av hälso- 
och sjukvården, God och nära vård (SOU 2019:29). 

Effektiv och nära vård 2030 syftar till att vården bättre ska stämma överens med både 
det övergripande samhällets, och individens, behov av hälso- och sjukvård.  
Målbilden är en hälso- och sjukvård som finns nära invånarna, utgår från behovet hos 
dem och har en hög grad av delaktighet. Särskilt gäller detta målgrupper som har 
funktionsnedsättningar, personer som är multisjuka och har komplexa behov, både 
utifrån ett hälso- och sjukvårds- och omsorgsperspektiv. 

Utgångspunkten är ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i samverkan mellan 
Region Uppsala och länets kommuner samt andra aktörer. 
 
Effektiv och nära vård innebär stora förändringar i vårdstrukturen. Delar som kräver 
specifik kompetens föreslås centraliseras och koncentreras till specifika geografiska 
platser, exempelvis i någon form av center med specifika uppdrag för att samla 
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kompetens. Där kommer medarbetare från olika huvudmän och organisationer 
samarbetar nätverksbaserat utifrån invånarnas bästa, och där gemensamma resurser 
nyttjas effektivt så att en god vård och omsorg kan erbjudas invånaren.  

Läs mer i rapporten Effektiv och nära vård 2030 – Målbild och strategi (2018). 

Det är därför i nuläget att föredra att invänta dessa arbeten innan en specifik, och 
parallell, utredning påbörjas för att undersöka möjligheterna för att samla resurser i ett 
center för personer med funktionsnedsättning.  

Då en utredning angående resurscenter för personer med funktionsnedsättning i 
nuläget inte bedöms vara aktuell kommer således ingen samverkan mellan berörda 
parter att initieras för just denna fråga. Det är dock centralt att involvera och inkludera 
funktionshinderföreningar om det i framtiden skulle bli aktuellt med ovanstående 
förslag.   

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2020 
• Bilaga 1, Motion av Carolina Bringborn (M) och Roine Thunberg (M) om center 

för personer med funktionsnedsättning 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag omsorgsnämnden 12 februari 2020 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 

 

https://www.regionuppsala.se/Global/Landsting_politik/Politik/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20och%20FoUU/Bilagor%20HSFOUU%202018-03-13.pdf


Uppsala den 19 mars 2019 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige 

 

Uppsala behöver ett center för personer med funktionsnedsättning 

 

Uppsala är en populär stad att bo i och människor söker sig hit av olika anledningar. Under 

de kommande åren ska Uppsala växa med många tusen nya invånare. Det innebär att vi 

också kommer få fler invånare med någon form av funktionsnedsättning.  

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning är fördelat på fler olika enheter och 

aktörer varför det kan vara svårt att navigera rätt för den som är i behov av de insatser som 

finns i Uppsala. I moderaternas politikutvecklingsarbete har det framkommit att människor 

ibland söker sig till andra kommuner för att få hjälp med rehabilitering eftersom Uppsala 

upplevs som krångligt och svårnavigerat inom detta område.   

Vi moderater vill se ett samlat grepp för att underlätta för funktionsnedsatta Uppsalabor att 

på ett enkelt sätt hitta rätt och därmed snabbare få rätt insatser. Därför vill vi att kommunen 

utreder möjligheterna att i samverkan med regionen inrätta ett center för personer med 

funktionsnedsättning där samtliga rehabiliteringsresurser samlas. En tanke är att centret 

samarbetar med det infotek som finns inom regionen för att skapa en gemensam 

informationscentral. 

För att centret ska bli heltäckande behöver det utredas vilka resurser som ska finnas där, till 

exempel varmvattenbassäng, gymnastiksal, hjälp med utprovning av hjälpmedel, 

föreläsningssalar och information om aktuell teknik inom området. Vi ser också att det i ett 

sådant center kan finnas möjlighet till övernattning för människor som har ett hjälpbehov 

som sträcker sig över flera dagar, ungefär som ett korttidsboende efter en sjukhusvistelse. 

Från arbetet med personliga ombud ser vi ett stort behov av stöd vid myndighetskontakter. 

Självklart behöver det finnas goda möjligheter för besökare att på ett smidigt sätt ta sig till 

centret med olika färdmedel. I anslutning till centret bör det också möjliggöras för etablering 

av service såsom apotek, vårdcentral, hälsobutiker, tandläkare etcetera. 

Fördelen med ett center för personer med funktionsnedsättning är att den samlade 

kunskapen och kommunens samtliga resurser återfinns på ett ställe, vilket ökar 

tillgängligheten för alla som är i behov av insatserna. Det innebär också ökade möjligheter 

för Uppsala kommun att samverka med regionen och på sikt med universitetet och aktuella 

forskningsområden. 

Vi moderater möter ett stort intresse för ett center för personer med funktionsnedsättning 

från Uppsalas funktionshindersföreningar varför vi önskar se en utredning kring detta.  



Uppsala den 19 mars 2019 

 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar 

att kommunen utreder möjligheterna för att samla resurser i ett center för personer med 

funktionsnedsättning. 

att en samverkan mellan Uppsala kommun, Region Uppsala och Uppsalas 

funktionshindersföreningar initieras för att ta fram ett förslag till detta resurscenter 

 

 

 

 

___________________________ 

Carolina Bringborn (M) 

___________________________ 

Roine Thunberg (M) 
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Omsorgsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 11

Svar på motion av Carolina Bringborn och
Roine Thunberg (båda M) om center för
personer med funktionsnedsättning

OSN-2019-00824

Beslut

Omsorgsnämndenbeslutar

1. att föreslå kommunfullmäktige besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation

Stig Rådahl (M), Evelina Solem (KD) och Inger Liljeberg Kjelsson (M)reserverar sig mot
beslutet.

Josef Safady Åhslund (Fi) reserverar sig mot beslutet.

Yrkande

Stig Rådahl (M), Evelina Solem (KD) och Inger Liljeberg Kjelsson (M) yrkar att nämnden
föreslår kommunfullmäktige besluta enligt motionens två att-satser.

Beslutsgång

Ordförande Loa Mothata (S) finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets
förslag att föreslå kommunfullmäktige besvara motionen med föredragningen i
ärendet, dels Stig Rådahls (M) m.fl. yrkande att föreslå kommunfullmäktige besluta
enligt motionens två att-satser.

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.

Votering begärs och genomförs där de som röstar enligt arbetsutskottets förslag röstar
ja och de som röstar enligt Stig Rådahls (M) m.fl. yrkande röstar nej. Resultatet blir fem
röster på ja, och fyra röster på nej.
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Omsorgsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Loa Mothata (S), Mirjana Gavran (S), Börje Hallberg (S), Lars Håkan Andersson (V) och
Joakim Strandman (MP) röstar ja.
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Omsorgsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 11, forts.

Stig Rådahl (M), Evelina Solem (KD), Inger Liljeberg Kjelsson (M) och
JosefSafadyÅhslund (Fi) röstar nej.

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning

Carolina Bringborn (M) och Roine Thunberg (M) har i en motion väckt 19 mars 2019
föreslagit att kommunen utreder möjligheterna för att samla resurser i ett center för
personer med funktionsnedsättningoch att en samverkan mellan Uppsala kommun,
Region Uppsala och Uppsalas funktionshindersföreningar initieras för att ta fram ett
förslag till detta resurscenter.

Föredragning

Att förbättra och utveckla tillgänglighet och delaktighet för personer med
funktionsnedsättning är en högst prioriterad fråga för omsorgsnämnden och Uppsala
kommun. Uppsala kommuns ambitionsnivå för att undanröja hinder och säkerställa
att kommunen är tillgänglig för dem som bor och vistas här återspeglas i det
funktionshinderpolitiska programmet.

I motionen framkommer även att det kan vara svårt för personer med
funktionsnedsättning att navigera rätt för den som har behov av insatser. I mål och
budget 2020 finns uppdraget Utreda förutsättningarna för en gemensam ingång till
sociala nämnder för att underlätta snabb handläggning. Omsorgsnämnden kommer
därför att fortsätta utvecklingen av mottagningsenheten, i samverkan med
socialnämnden och äldrenämnden.

I mål och budget 2020 finns även uppdrag att Pröva möjligheten till samordning för
hjälp med och stöd i myndighetskontakter i syfte att underlätta för personer med
funktionsnedsättning och deras anhöriga. Detta uppdrag är riktat till
omsorgsnämnden, utbildningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden och plan-och
byggnadsnämnden och innebär att olika myndighetsutövare inom kommunen ska
kommunicera med varandra och samarbeta tydligare kring en individ. Detta arbete
kommer att utvecklas under år 2020.

Vidare deltar omsorgsnämnden och äldrenämnden i satsningen på utvecklingen av
Uppsala kommuns kontaktcentrum kontaktcenter, som syftar till att ge en samlad
ingång till kommunens verksamhet för att kunna få svar på frågor om Uppsala och
kommunens tjänster och därmed öka sin service och tillgänglighet.
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Omsorgsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 11, forts.

Vad gäller samverkan med Region Uppsala för att underlätta för personer med
funktionsnedsättning medverkar Uppsala kommun i det pågående projektet Effektiv
och nära vård 2030. Projektet är ett samarbete mellan Region Uppsala och Uppsala
läns alla kommuner, och är en del av ett större nationellt omställningsarbete av hälso-
och sjukvården, God och nära vård (SOU 2019:29).

Effektiv och nära vård 2030 syftar till att vården bättre ska stämma överens med både
det övergripande samhällets, och individens, behov av hälso-och sjukvård.
Målbilden är en hälso-och sjukvård som finns nära invånarna, utgår från behovet hos
dem och har en hög grad av delaktighet. Särskilt gäller detta målgrupper som har
funktionsnedsättningar, personer som är multisjuka och har komplexa behov, både
utifrån etthälso-och sjukvårds-och omsorgsperspektiv.

Utgångspunkten är ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i samverkan mellan
Region Uppsala och länets kommuner samt andra aktörer.

Effektiv och nära vård innebär stora förändringar i vårdstrukturen. Delar som kräver
specifik kompetens föreslås centraliseras och koncentreras till specifika geografiska
platser, exempelvis i någon form av center med specifika uppdrag för att samla
kompetens. Där kommer medarbetare från olika huvudmän och organisationer
samarbetar nätverksbaserat utifrån invånarnas bästa, och där gemensamma resurser
nyttjas effektivt så att en god vård och omsorg kan erbjudas invånaren.

Läs mer i rapporten Effektiv och nära vård 2030 –Målbild och strategi (2018).

Det är därför i nuläget att föredra att invänta dessa arbeten innan en specifik, och
parallell, utredning påbörjas för att undersöka möjligheterna för att samla resurser i ett
center för personer med funktionsnedsättning.

Då en utredning angående resurscenter för personer med funktionsnedsättning i
nuläget inte bedöms vara aktuell kommer således ingen samverkan mellan berörda
parter initieras för just denna fråga. Det är dock centralt att involvera och inkludera
funktionshinderföreningar om det i framtiden skulle bli aktuellt med ovanstående
förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 20januari 2020
Bilaga:Motion av Carolina Bringborn (M) och Roine Thunberg (M) om center för
personer med funktionsnedsättning

https://www.regionuppsala.se/Global/Landsting_politik/Politik/Hälso-%20och%20sjukvård%20och%20FoUU/Bilagor%20HSFOUU%202018-03-13.pdf
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 69

Svar på motion om tiggeri i Uppsala från Jonas
Segersam (KD)

KSN-2019-1599

Beslut

Kommunstyrelsenföreslår kommunfullmäktige besluta

1. attavslå motionen.

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:
Tiggeri är varken en väg ur fattigdom eller utanförskap. Många av de som tigger i Sverige
kommer från länder där det råder stor fattigdom och social utsatthet. Lösningen på
problemen är dock inte tiggeri på Sveriges gator och torg, det låser snarare fast redan
utsatta människor i utanförskap. I Tills dess att ett nationellt förbud mot tiggeri införs
föreslår vi att tiggeriförbud införs i den kommunala ordningsstadgan.
Skrivningarna i motionen om härbärge är obsoleta, eftersom det härbärge som fanns i
Uppsala nu är stängt. Därför yrkade vi gemensamt utifrån förslaget att ett lokalt
tiggeriförbud införs på att motionen därmed skulle besvaras.

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
År efter år avstår kommunen för att vidta bättre åtgärder för att bidra till att utländska
människor som tigger istället kan få stöd i sina hemländer för att hitta vägar mot
självförsörjning. Det är också säkerställt att det förekommer mycket brottslighet kopplat
till många av de människor som tigger. Bland annat att flera av tiggarna är tvingade att
tigga av kriminella organisatörer. Det är hög tid att även Uppsala kommun tar sitt ansvar
och på allvar försöker hjälpa dessa utsatta människor att finna andra vägar mot
självförsörjning. Att begränsa möjligheterna att tigga hjälper sannolikt dagens tiggare
att välja andrasätt att skapa intäkter för sina arbetsinsatser.

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Yrkanden

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med
instämmande från Simon Alm (-) och Stefan Hanna(-):
att i den kommunala ordningsstadgan införa ett lokalt tiggeriförbud i väntan på att ett
nationellt tiggeriförbud införs och därmed anse motionen besvarad.

Erik Pelling (S) yrkar avslag till Fredrik Ahlstedt (M) med fleras tilläggsyrkande.

Beslutsgång

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

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

Sammanfattning

Jonas Segersam (KD) har i motion väckt den 29 april 2019 föreslagit att

kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur tiggeriet kan begränsas genom
tiggerifria zoner alternativt genom en tillståndsplikt för tiggeri på utsatta
platser i Uppsala
kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur härbärget kan organiseras så
att bara de mest utsatta personerna erbjuds ett tillfälligt boende i syfte att
främst vintertid inte vara hänvisade till övernattning utomhus och i bilar.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 25 februari 2020 § 58
Tjänsteskrivelse daterad den 4 februari 2020
Bilaga 1, motion om tiggeri i Uppsala från Jonas Segersam (KD)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-03

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 76

Svar på motion om tiggeri i Uppsala från Jonas
Segersam (KD)

KSN-2019-1599

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. attavslå motionen.

Ej deltagande

Fredrik Ahlstedt (M) deltar ej i beslutet.

Reservation

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

Yrkande

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Jonas Segersams (KD) yrkande om bifall till
motionen och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.

Sammanfattning

Jonas Segersam (KD) har i motion väckt den 29 april 2019 föreslagit att

kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur tiggeriet kan begränsas genom
tiggerifria zoner alternativt genom en tillståndsplikt för tiggeri på utsatta
platser i Uppsala
kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur härbärget kan organiseras så
att bara de mest utsatta personerna erbjudsett tillfälligt boende i syfte att
främst vintertid inte vara hänvisade till övernattning utomhus och i bilar.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-03

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 4 februari 2020
Bilaga 1, motion om tiggeri i Uppsala från Jonas Segersam (KD)
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om tiggeri i Uppsala från Jonas 
Segersam (KD)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

 

Ärendet 

Jonas Segersam (KD) har i motion väckt den 29 april 2019 föreslagit att 

• kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur tiggeriet kan begränsas genom 

tiggerifria zoner alternativt genom en tillståndsplikt för tiggeri på utsatta 
platser i Uppsala 

• kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur härbärget kan organiseras så 
att bara de mest utsatta personerna erbjuds ett tillfälligt boende i syfte att 

främst vintertid inte vara hänvisade till övernattning utomhus och i bilar. 
 

Motionen biläggs ärendet. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i samverkan med 

socialförvaltningen. Aktuell lägesbild har efterhörts hos polisen. Ärendet bedöms inte 
ha några konsekvenser ur näringslivs-, barn- eller jämställdhetsperspektiven med 

föreliggande förslag till beslut. 

Föredragning 

Majoriteten av de personer som kommer till Sverige och tigger på gatorna är personer 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-02-04 KSN-2019-1599 

  
Handläggare:  

Gro Hansen 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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som redan är marginaliserade. En stor andel är romer från Rumänien och Bulgarien. 
Nationellt har vi i Sverige idag inte något förbud mot tiggeri och alla som bor i EU-/EES-
länder har rätt att röra sig fritt inom unionen och vistas tillfälligt i andra medlemsländer 

i tre månader.  Det finns inget krav på visum eller sysselsättning, men besökarna måste 
ha ett pass eller ID-kort.  

På nationell nivå skrev Sveriges regering år 2015 på ett samarbetsavtal med Rumänien. 

Avtalet har ett fokus på välfärdsutveckling, barns rättigheter och jämställdhet, så att 
färre människor ska tvingas till Sverige för att tigga. 2016 tecknades ett liknande avtal 
med Bulgarien.  

Tiggeriet i Uppsala har, liksom för andra kommuner, minskat i omfattning under 

senare år och är i nuläget på en förhållandevis låg nivå. Polisen i Uppsala bedömer att 

antalet personer som befinner sig i gatumiljö/tiggeri i Uppsala växlar under året. Man 

uppskattar att det handlar om någonstans mellan 50–70 personer inom kommunen. 
Flest antal personer är det under senhöst till nyår samt under vår fram till midsommar. 
Det händer att kunder framför klagomål till butikspersonal men inga anmälningar om 

till exempel ofredande har inkommit till polisen.   

I en rapport till socialnämnden, Insatser för socialt utsatta EU-medborgare, framtagen 

under hösten 2019, konstateras att socialförvaltningens uppsökande arbete och 

polisens aktiva arbete har haft synbar effekt på gruppen som kommer till Uppsala.  
Samarbetet i Uppsala mellan kommunen, polisen och civilsamhället har varit mycket 
framgångsrikt och även blivit nationellt uppmärksammat.   

Situationen i Uppsala har förändrats över tid. Det öppna tiggeriet har minskat. 
Lönsamheten för tiggarna har minskat och villigheten att skänka pengar är inte längre 

lika stor som för några år sedan. Härbärget för social utsatta EU-medborgare har lagts 
ned och föreningen Hjälp till behövande har istället fått ett verksamhetsbidrag för ett 

utvecklingsarbete för stöd till offer för människohandel. Motionens förslag om 
utredning av hur härbärget kan organiseras är därmed inte aktuell, då härbärget är 

nedlagt. 

I dagsläget är den nationella bilden av hur kommunerna hanterat tiggerifrågan 

splittrad. Några kommuner har valt att följa Vellinge kommuns modell med förbud för 
tiggeri på utvalda platser i kommunen, några få kommuner har valt en modell, där det 

krävs tillstånd från polisen för att tigga på vissa platser i kommunen. Flera större 
kommuner har avslagit motioner om tiggeriförbud. För den övervägande majoriteten 

av kommunerna i Sverige har frågan inte varit uppe för prövning. 

På nationell nivå inhämtar nu regeringen erfarenheter från de nordiska länderna och 

vill utvärdera om det bör införas liknande åtgärder i Sverige. Regeringen avser att 
återkomma i frågan.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 4 februari 2020 

• Bilaga 1, motion om tiggeri i Uppsala från Jonas Segersam (KD)  
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Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 

 



Motion angående tiggeri i Uppsala 

Högsta Förvaltningsdomstolen har nu kommit med ett utslag angående att ett tiggeriförbud i Vellinge 

kommun varit uppe till prövning. Rätten konstaterar att kommunerna har ”vittgående befogenheter 

att meddela lokala ordningsföreskrifter i vitt skilda ämnen”. 

Vi lanserade i valrörelsen förslaget att det införs tillståndsplikt för tiggeri i Uppsala, på utvalda platser 

där ordningen störs.  

Utifrån perspektivet om en lokal ordningsstadga så finns det behov att reglera tiggeriet, då personer 

som tigger i många fall stör ordningen och blockerar utgångar och passager. För oss kristdemokrater 

är det också viktigt att betona att vi inte tycker det är värdigt för någon människa i Uppsala att över 

tid sitta på gatan och tigga pengar. För att komma tillrätta med tiggeriet som samhällsproblem 

behöver vi dels stärka det förebyggande arbetet för att motverka de bakomliggande orsakerna till att 

människor tigger. Med utgångspunkt i den värdegrund som säger att man i första hand ska söka ett 

arbete och inte tigga pengar, är det också viktigt att arbeta för integration, och hitta en väg till 

arbetsmarknaden för personer som hamnat i tiggeri.  

Tiggeriet har fått en förnyad roll i debatten under senare år då en stor mängd personer från 

företrädesvis Rumänien och Bulgarien sökt sig till Sverige för att ägna sig åt tiggeri. Inledningsvis var 

sympatin stor, både från det svenska folket och från myndigheterna. I Uppsala kommun fattades 

2014 beslut om att inrätta ett härbärge för så kallade ”EU-migranter”, något som under föregående 

mandatperiods vänsterstyre utökades till året-runt-öppet. 

Insatserna som gjorts i Uppsala har förändrats över tid. Härbärget har flyttats och antal platser 

minskats och möjligheten för boende med barn begränsats såväl som tiden som satts till max 3 

månader. Fördelen med härbärget har varit att det blivit en kontaktyta till gruppen som gjort att 

kunskaperna och möjligheten till rätt insatser ökat. Även dagverksamheten på Crossroads har efter 

beslut i socialnämnden om indraget bidrag lagts ner.  Det utökade samarbetet mellan kommunen, 

polisen och civilsamhället har gjort Uppsala till ett nationellt föredöme. Att det finns en rumänsk-

språkig samordnare anställd inom socialtjänsten i kommunen har nu gjort att vi kunnat samverka 

med myndigheter på Balkan och hjälpa företrädesvis barn tillbaka till en ordnad skolgång i 

hemlandet.  

Det har tyvärr visat sig att tiggeriet i Uppsala och Sverige har flera baksidor. Det är ingen tvekan om 

att det finns kriminalitet kopplat till den utsatta gruppen, nätverk i hemlandet och Sverige som 

organiserar verksamheten, problem med koppleri, trafficking och människohandel, samt annan typ 

av kriminalitet. Därför är det så viktigt att stärka det förebyggande arbetet främst genom humanitära 

organisationer i EU-medborgarnas hemländer.  

Vi tror att vi genom regleringar i den kommunala ordningsstadgan skulle kunna börja komma tillrätta 

med problemen med tiggeri i Uppsala. Det hindrar inte att man fortsätter ett viktigt förebyggande 

arbete. Gågatan och andra områden centralt i Uppsala skulle kunna vara exempel på platser där man 

väljer att begränsa tiggeriet. Vi tycker inte att tiggarplatser i Uppsala ska fördelas i Rumänien och 

Bulgarien, utan i stället tas bort genom införande av tiggerifria platser, eller fördelas av kommunen 

efter ansökan om tillstånd att bedriva verksamheten. Vi tycker också att man bör se över behovet av 

härbärge så att det endast täcker de mest akuta behoven. Dock bör man ta vara på möjligheten att 

använda lokalerna för andra ändamål, exempelvis som insatser för människor i andra utsatta 

situationer. 



Självklart ska inte förändringarna i ordningsstadgan ändra den önskade gatubilden i form av 

exempelvis gatumusikanter och skolklasser eller välgörenhetsorganisationer som samlar in pengar. 

Det är dock viktigt att ha en genomtänkt strategi för tillståndsgivning och reglering på alla områden 

för att få just den önskade gatubilden. 

   

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur tiggeriet kan begränsas genom tiggerifria zoner 

allternativt genom en tillståndsplikt för tiggeri på utsatta platser i Uppsala.  

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur härbärget kan organiseras så att bara de mest 

utsatta personerna erbjuds ett tillfälligt boende i syfte att främst vintertid inte vara hänvisade till 

övernattning utomhus och i bilar. 

 

Uppsala 2018-12-18 

Jonas Segersam (KD), kommunalråd 
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 70

Svar på motion om tillgänglighetsanpassning
av badplatser från Tobias Smedberg (V) och
Jonas Segersam (KD)

KSN-2019-1607

Beslut

Kommunstyrelsenföreslår kommunfullmäktige besluta

1. attbifalla motionen.

Yrkanden

Therez Almerfors (M), Stefan Hanna (-), Jonas Segersam (KD), Tobias Smedberg (V)och
Simon Alm (-)yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Therez Almerfors (M) med fleras
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.

Votering begärs och genomförs.

Bifall till arbetsutskottets förslag röstar JA, bifall till Therez Almerfors (M) med fleras
yrkande om bifall till motionen röstar NEJ. Kommunstyrelsen beslutar med 7 JA-röster
mot 8 NEJ-röster att bifalla Therez Almerfors (M) med fleras yrkande om bifall till
motionen.

Ja-röst avger:
Mohamad Hassan (L), Caroline Hoffstedt (S), Erik Dagnesjö (S), Eva Christiernin (S),
Ulrik Wärnsberg (S), Linda Eskilsson (MP) och Erik Pelling (S).

Nej-röst avger:
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), Stefan Hanna (-),
Simon Alm (-), Tobias Smedberg (V), Jonas Segersam (KD) och Hanna Victoria Mörck
(V).
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Sammanfattning

Tobias Smedberg (V) och Jonas Segersam (KD) föreslår i en motion väckt vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2019, att

kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inventera
tillgängligheten för kommunens badplatser, samt att
omgående agera för att göra tillgänglighetsanpassningar av minst hälften av
de badplatser kommunen ansvarar för.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 25 februari 2020 § 59
Tjänsteskrivelse daterad den 3 februari 2020
Bilaga 1, Motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser från Tobias
Smedberg (V) och Jonas Segersam (KD)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu-och samhällsmiljönämnden



Sida 21(31)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 59

Svar på motion om tillgänglighetsanpassning
av badplatser från Tobias Smedberg (V) och
Jonas Segersam (KD)

KSN-2019-1607

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. attbifalla förslaget om inventering av tillgängligheten vid kommunens
badplatser, samt

2. attbesvara förslaget omomgående tillgänglighetsanpassningar med
föredragningen i ärendet.

Reservationer

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

Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Yrkande

Fredrik Ahlstedt (M) och Tobias Smedberg (V) yrkar att motionens andra förslag ska
bifallas.

Beslutsgång

Ordförande ställer först föreliggande förslags första att-sats (1) mot avslag och finner
att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Ordförande ställer därefter föreliggande förslags andra att-sats (2) mot Fredrik Ahlstedt
(M) med fleras yrkande om att förslaget ska bifallas och finner att arbetsutskottet
bifaller föreliggande förslag.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Sammanfattning

Tobias Smedberg (V) och Jonas Segersam (KD) föreslår i en motion väckt vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2019, att

kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inventera
tillgängligheten för kommunens badplatser, samt att
omgående agera för att göra tillgänglighetsanpassningar av minst hälften av
de badplatser kommunen ansvarar för.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 3 februari 2020
Bilaga 1, Motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser från Tobias
Smedberg (V) och Jonas Segersam (KD)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu-och samhällsmiljönämnden
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om tillgänglighetsanpassning 
av badplatser från Tobias Smedberg (V) och 
Jonas Segersam (KD)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att bifalla förslaget om inventering av tillgängligheten vid kommunens badplatser, 

samt  

2. att besvara förslaget om omgående tillgänglighetsanpassningar med 
föredragningen i ärendet. 

 

Ärendet 

Tobias Smedberg (V) och Jonas Segersam (KD) föreslår i en motion väckt vid 

kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2019, att 

 

• kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inventera 

tillgängligheten för kommunens badplatser, samt att  

• omgående agera för att göra tillgänglighetsanpassningar av minst hälften av 
de badplatser kommunen ansvarar för. 

 

Motionen återges som bilaga. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. 

Barn- och jämställdhetsperspektiven har beaktats i beredningen av ärendet. 

Näringslivsperspektivet bedöms inte vara relevant. 

Kommunledningskontoret Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-02-03 KSN-2019-1607 

  
Handläggare:  

Johan Andersson 
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Gatu- och samhällsmiljönämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde den 14 
november 2019, § 100, och föreslog att kommunfullmäktige bifaller förslaget om 
inventering av tillgängligheten vid kommunens badplatser, samt besvarar förslaget om 

omgående tillgänglighetsanpassningar med föredragningen i ärendet. 
Protokollsutdrag återges som bilaga 2.  

Föredragning 

Motionens ambitioner gällande tillgänglighetsanpassningar av badplatser är goda och 
ligger väl i linje med det arbete som Uppsala kommun utför. Kommunens ambition på 
sikt är att samtliga badplatser ska ha någon form av tillgänglighetsanpassning.  

Uppsala kommun arbetar med en badplatsplan som ska vara färdig under 2019. I 

arbetet med planen ingår att identifiera behov av tillgänglighetsanpassningar vid 
kommunens badplatser och att föreslå åtgärder för dessa. I arbetet ingår dialoger med 

både vuxna och barn att yttra sig om vad de tycker om kommunens badplatser och vad 
som kan förbättras. Kommunen genomför i detta arbete också kartläggningar av 
könsfördelningen på baden och vilka åldersgrupper (barn/vuxna/seniorer) som vistas 

där. 

Redan idag arbetar kommunen aktivt med olika typer av tillgänglighetsanpassningar. 

Till exempel har samtliga utedass vid badplatserna tillgänglighetsanpassats och är 

könsneutrala, det vill säga tillgängliga för såväl kvinnor som män. Vid det nya 

Vårdsätrabadet planeras en handikappramp, och vid samtliga bad ska också alltid 

finnas möbler som kan användas av personer med rullstol eller rullator.  

Det är viktigt att förstå att tillgänglighetsanpassningar måste grundas på en 
helhetsanalys. En mindre anpassning vid exempelvis en brygga kan bli verkningslös om 
personer med funktionshinder inte kan ta sig fram till själva bryggan eller badplatsen. 

Denna typ av helhetsanalyser görs i samband med framtagandet av den ovan nämnda 
badplatsplanen.  

Uppsala kommun har även ett samarbetsprojekt med Upplandsstiftelsen där 
naturinformation specifikt riktad mot personer med någon form av 
funktionsnedsättning tas fram. I detta arbete ingår flera av kommunens badplatser. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i detta ärende.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 3 februari 2020 

• Bilaga 1, Motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser från Tobias 

Smedberg (V) och Jonas Segersam (KD) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Mats Norrbom 

Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 
 





ug Uppsala 
kommun 
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Gatu- och sannhällsmiljönämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-11-14 

§ 100 

Motion av Tobias Smedberg (V) och Jonas Segersam (1(D) om 
tillgänglighetsanpassning av badplatser 
GSN-2019-2493 

Beslut 
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla förslaget om inventering av tillgängligheten vid kommunens badplatser, 
samt 

att besvara förslaget om omgående tillgänglighetsanpassningar med 
föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 
Tobias Smedberg (V) och Jonas Segersam (KD) föreslår i en motion väckt vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 29 april 2019, att 

— kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inventera 
tillgängligheten för kommunens badplatser, samt att 
omgående agera för att göra tillgänglighetsanpassningar av minst hälften 
av de badplatser kommunen ansvarar för. 

Yrkanden 
Martin Wisell (KD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer liggande förslag mot Martin Wisells (KD) yrkande. Gatu- och 
samhällsmiljönämnden beslutar enligt liggande förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 5 juli 2019. 
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet till nämnden utan eget yttrande. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

7 



Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Kommunhuset, Stationsgatan, 

nas Petersson, justerare 

kan 17.00 

• -• • 
RiardMalmst ni (MP), ordförande 

Uppsala 
kommun 

Sida 1(21) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-11-14 

Sammanträdesprotokoll 
Plats och tid: Bergius, Stationsgatan 12, klockan 18.00 - 21.11 

Beslutande: 

Övriga deltagare: 

Rickard Malmström (MP), ordf. Ersättare: 
Hilde Klasson (S), 1:e vice ordf. 
Jonas Petersson (C), 2:e vice 
ordf. 
Hannes Beckman (M) 
Andreas Hallin (S) 
Rickard Steinholtz (M) §§ 89-95 
Anna-Christina Alfredsson (S) 
Jens Nilsson (S) 
Thomas Sundström (SD) 
Susanne Eriksson (L) 
Martin Wisell (KD) 
Erik Wiklund (V) 
Magnus Malmström (V), 
tjänstg. ersättare 
Fredrik Björkman (M), tjänstg. 
ersättare §§ 96-105 

Sara Gille (S) 
Per Ekegren (L) 
Per-Eric Rosen (MP) 
Andrea Byding (MP) 
Fredrik Björkman (M) §§ 89-94 
Anna-Karin Vaz Contreiras (KD) §§ 
89-102 

Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör, Annila Bexelius, avdelningschef, Roger 
Lindström, områdeschef, Tove Västibacken, enhetschef, Patrik Österbring, 
enhetschef, Towa Widh, controller, Helena Brämerson Gaddefors, projektledare, 
Emma Henning, trafikplanerare, Henrik Ljungman, projektledare 

Utses att justera: Jonas Petersson (C) Paragrafer: 89 - 105 

k U_q Uttåg 
Susanna Nordström, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 

Datum: 
Protokollet finns 
tillgängligt på 

Underskrift:  

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Gatu- och 
samhällsmiljönämnden Sista dag att överklaga 2019-12-12 

2019-11-14 Anslaget tas ner: 2019-12-12 

www.uppsala.se  och 
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 71

Svar på motion om mer vatten åt
Uppsalaborna från Tobias Smedberg (V)

KSN-2019-1901

Beslut

Kommunstyrelsenföreslår kommunfullmäktige besluta

1. attbesvara motionen med föredragningen i ärendet, samt
2. attuppdra till gatu-och samhällsmiljönämnden att utreda frågan och

återkomma till kommunstyrelsen senast i maj 2020.

Reservation

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkandemed
motiveringen:
Det motionären yrkar på är inte en del av VA-bolagets uppdrag och kan i det läge
kommunen nu befinner sig i anses vara prioriterade investeringar som också innebär
löpande driftskostnader som enligt min tolkning av relevant lag måste bäras av någon
annan del av kommunen än VA-bolaget.

Yrkanden

Stefan Hanna (-) yrkar avslag till motionen.

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hannas (-) yrkande om avslag
till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning

TobiasSmedberg (V) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 27 maj 2019 att Uppsala Vatten och Avfall AB samt gatu-och
samhällsmiljönämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till att upprätta offentliga
vattenposter i Uppsala kommun.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 25 februari 2020 § 60
Tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2020
Bilaga 1, Motion om mer vatten åt uppsalaborna från Tobias Smedberg (V)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu-och samhällsmiljönämnden 19 december
2019 § 117
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 60

Svar på motion om mer vatten åt
Uppsalaborna från Tobias Smedberg (V)

KSN-2019-1901

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. attbesvara motionen med föredragningen i ärendet, samt
2. attuppdra till gatu-och samhällsmiljönämnden att utreda frågan och

återkomma till kommunstyrelsen senast i maj 2020.

Beslutsgång

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

Sammanfattning

TobiasSmedberg (V) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 27 maj 2019 att Uppsala Vatten och Avfall AB samt gatu-och
samhällsmiljönämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till att upprätta offentliga
vattenposter i Uppsala kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2020
Bilaga 1, Motion om mer vatten åt uppsalaborna från Tobias Smedberg (V)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu-och samhällsmiljönämnden 19 december
2019 § 117
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om mer vatten åt 
uppsalaborna från Tobias Smedberg (V)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet, samt 

2. att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att utreda frågan och 

återkomma till kommunstyrelsen senast i maj 2020. 

 

Ärendet 

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 27 maj 2019 att Uppsala Vatten och Avfall AB samt gatu- och 

samhällsmiljönämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till att upprätta offentliga 

vattenposter i Uppsala kommun. 

Motionen återges som bilaga 1.  

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen, 
miljöförvaltningen och Uppsala Vatten och Avfall AB. Gatu- och samhällsmiljönämnden 
beslutade den 19 december 2019 att ställa sig bakom förslaget till beslut, bilaga 2. 

Barn-, jämställdhetsperspektiven har beaktats. Näringslivsperspektivet bedöms inte 

relevant med föreliggande förslag till beslut.  

Föredragning 

Uppsala kommun arbetar hårt för att minska klimatpåverkan. När det gäller 

plastflaskor bidrar dessa till onödig klimatpåverkan vid såväl tillverkning, som 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-01-07 KSN-2019-1901 

  
Handläggare:  

Johan Andersson 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


Sida 2 (2) 

 

återvinning och förbränning. Att tillgängliggöra kranvatten till Uppsalas invånare och 
besökare är alltså ett förslag som ligger i linje med Uppsala kommuns klimatarbete.  

Kommunen har idag sju offentliga vattenposter. Den årliga kostnaden för drift och 
underhåll av vattenposterna uppskattas till närmare 155 000 kronor. En stor del av 
denna kostnad består av den tillsyn och provtagning som är obligatorisk i samband 

med livsmedelshantering.  

När det gäller förslaget om vattenposter i större skala över hela Uppsala, finns frågor 
som behöver lösas kring driftkostnader och ansvar. Därför föreslås att gatu- och 
samhällsmiljönämnden utreder frågan vidare och återkommer till kommunstyrelsen 
med ett förslag till beslut senast maj 2020.  

Ekonomiska konsekvenser 

Utredningen genomförs inom beslutad ekonomisk ram för gatu- och 
samhällsmiljönämnden. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 7 januari 2020 

• Bilaga 1, Motion om mer vatten åt uppsalaborna från Tobias Smedberg (V) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 

 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Joachim Danielsson Mats Norrbom 

Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 
 

 



                    Vänsterpartiet 

                         www.uppsalavanstern.se 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige                  2019-05-22 

 

Mer vatten åt uppsalaborna 
 

Tillgång till friskt dricksvatten ska vara en självklarhet för alla och aldrig en fråga om 

ekonomin. Samtidigt behöver vi bromsa vår användning av plastprodukter, inklusive 

engångsflaskor. Ett sätt att lösa båda problemen är att bygga/upprätta flera offentliga 

vattenposter runtom i Uppsala. 

 

Det ska vara enkelt att släcka törsten när man är ute på stan. Det ska också vara enkelt att 

göra det som är rätt för miljön. Valet behöver inte stå mellan att gå törstig eller att köpa en 

dyr plastflaska med vatten. Offentliga vattenposter löser problemet. Flera stora städer har 

god tillgång till vattenposter/dricksfontäner men i Uppsala saknar vi detta i infrastrukturen.  

 

Miljö- och klimatvinsterna med offentliga vattenposter är många. I kommunens 

klimatprotokoll står att ”senast 2023 ska klimatpåverkan halveras från nyanskaffade 

produkter med plastinnehåll” och där just plastflaskor lyfts som en särskild utmaning. Många 

av de andra plastprodukter som ska ersättas eller fasas ut är mycket svårare att ersätta eller 

bli av med än just plastflaskor. Många äger redan en eller flera återanvändbara 

dryckesflaskor och dessa skulle enkelt kunna fyllas i offentliga vattenposter – om de fanns.  

 

Offentliga vattenposter kan också göra Uppsala mer attraktivt för besökare. Med tillägget av 

dricksfontäner i stadsmiljön får turister och tillfälliga besökare med sig hem minnen av en 

stad som prioriterar sina invånares välmående – och tar sitt klimatåtagande på allvar.  

 

Posternas placering ska utredas men bör fördelas så att hela stadens befolkning får jämlik 

tillgång till vattenposterna. Vattenposter skulle exempelvis kunna placeras på torg eller i 

närheten av stora lekplatser men också i våra stadsdelscentrum eller tätorter på 

landsbygden. 

 

Med bakgrund av ovanstående yrkar Vänsterpartiet  

 

att Uppsala Vatten och Avfall AB samt Gatu- och samhällsmiljönämnden får i uppdrag att 

utreda möjligheten till att upprätta offentliga vattenposter i Uppsala kommun.  

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Smedberg (v), gruppledare och kommunalråd 
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Gatu- och samhäilsmiljönämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-19 

§117 

Motion av Tobias Smedberg (V) om mer vatten åt 
Uppsalaborna 

GSN-2019-2965 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår fullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet, samt 
2. att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att utreda frågan och återkomma 

till kommunstyrelsen senast i maj 2020. 

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 27 maj 2019 att Uppsala Vatten och Avfall AB samt gatu- och 
samhällsmiljönämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till att upprätta offentliga 
vattenposter i Uppsala kommun. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 10 oktober 2019. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till beslut. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 72

Svar på motion om att låta pensionärer åka
avgiftsfritt under dagtid i kollektivtrafiken
från Tobias Smedberg (V)

KSN-2019-02812

Beslut

Kommunstyrelsenföreslår kommunfullmäktige besluta

1. attbesvara motionen.

Reservationer

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

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkandemed
motiveringen:
Av folkhälsoskäl, och för att bättre stötta pensionärer som lever under mycket
sparsamma ekonomiska villkor, är det viktigt att erbjuda gratis kollektivtrafik under tider
som inte klassas som rusningstrafik. Det innebär också att den samhällsservice som
kollektivtrafiken tillhandahåller under dagtid bättre utnyttjas.

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

Yrkanden

Simon Alm (-) yrkar avslag till motionen.

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till motionen.

Stefan Hanna (-) yrkar:
(1 ) att Uppsala kommun ska förhandla med region Uppsala om att försöka få fram ett
särskilt pensionärskort som enbart innebär en kortavgift för pensionärer i Uppsala
kommun som vill använda kortet.
(2) att Uppsala kommuns pensionärer genom ett särskilt kollektivtrafikkort gratis erbjuds
kollektivtrafik vardagstider som inte klassas som rusningstrafik.

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall Stefan Hannas (-) andra ändringsyrkande (2).
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande ställer först Stefan Hannas (-) första ändringsyrkande (1) 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 slutligen arbetsutskottets förslag mot Tobias Smedbergs (V)
yrkande om bifall till motionen och mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt 16 september 2019 attUppsala
kommun ska finansiera avgiftsfria kollektivtrafikresor för ålderspensionärer på dagtid.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 11 februari 2020 § 43
Tjänsteskrivelse daterad 4 november 2019
Bilaga, Motion om att låta pensionärer åka avgiftsfritt under dagtid i
kollektivtrafiken från Tobias Smedberg (V)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 43

Svar på motion om att låta pensionärer åka
avgiftsfritt under dagtid i kollektivtrafiken från
Tobias Smedberg (V)

KSN-2019-02812

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta

1. attbesvara motionen.

Reservation

Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Yrkande

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Tobias Smedbergs (V) yrkande om bifall till
motionen och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.

Sammanfattning

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt 16 september 2019 att Uppsala kommun ska
finansiera avgiftsfria kollektivtrafikresor för ålderspensionärer på dagtid.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 4 november 2019
Bilaga, Motion om att låta pensionärer åka avgiftsfritt under dagtid i
kollektivtrafiken från Tobias Smedberg (V)



Sida 1 (2) 

 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om att låta pensionärer åka 
avgiftsfritt under dagtid i kollektivtrafiken 
från Tobias Smedberg (V)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. att besvara motionen. 

 

Ärendet 

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt 16 september 2019 att Uppsala 

kommun ska finansiera avgiftsfria kollektivtrafikresor för ålderspensionärer på dagtid. 

Motionen återges som bilaga. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Perspektiven för barn, jämställdhet och näringsliv bedöms inte vara relevanta med 

föreliggande förslag till beslut. 

Föredragning 

Uppsala kommun har under 2019 initierat en dialog med Region Uppsala om att införa 

ett nytt pensionärskort till kraftigt rabatterat pris. Med detta kort kan kommunens 
äldre resa billigare med kollektivtrafikens bussar och tåg utanför rusningstid på 

vardagar, samt under helger.  

Förhoppningen är att pensionärskortet ska vara infört till 1 januari 2021. Ett 

pensionärskort till kraftigt rabatterat pris som gäller under lågtrafik syftar både till att 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2019-11-04 KSN-2019-02812 

  
Handläggare:  

Christian Dahlmann 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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underlätta för äldre att ha ett rikt socialt liv samt till att jämna ut resandet i 
kollektivtrafiken under trafikdygnet.  

Att införa helt avgiftsfri kollektivtrafik för äldre i enlighet med motionens förslag 
bedöms inte som ekonomiskt genomförbart.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 4 november 2019 

• Bilaga, Motion om att låta pensionärer åka avgiftsfritt under dagtid i 
kollektivtrafiken från Tobias Smedberg (V) 

 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 

 



                    Vänsterpartiet 
                         www.uppsalavanstern.se 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige               2019-09-16 

 

Låt pensionärer åka avgiftsfritt 
under dagtid i kollektivtrafiken  
 

För de med de lägsta pensionerna kan även mindre utgifter vara kännbara och göra att 

man väljer att stanna hemma i stället för att hälsa på släkt och vänner eller delta i en 

fritidsaktivitet. För Vänsterpartiet är det en jämlikhetsfråga att alla pensionärer ska ha 

möjlighet till ett aktivt liv och sociala kontakter.  

 

Pensionärsgrupper och äldre människor har länge efterfrågat rabatter och/eller avgiftsfria 

resor i kollektivtrafiken och talat om vilken ansträngning nuvarande biljettpriserna innebär för 

den med en liten pension. Trots vallöften om billigare resor för äldre har ingenting hittills 

åstadkommits.   

 

Vänsterpartiet vill att det ska vara billigt och enkelt för alla att resa kollektivt. Dessutom rullar 

många bussar med flera tomma platser utanför rusningstiden. Låt dessa utnyttjas till fullo 

genom att låta pensionärer åka avgiftsfritt på dagtid inom Uppsala kommun.  

 

Vänsterpartiet har i regionfullmäktige motionerat om att enkelbiljetter ska vara rabatterade för 

pensionärer på samma sätt som ungdomsbiljetter är, utöver att erbjuda det rabatterade 

månadskortet. Vi menar att också kommunen bör stiga in och gör god på sitt löfte om att 

göra vår kommun till en som tar hand om sina äldre på bästa sättet.  

 

Uppsala kommun håller nu på att ta fram ett program för en äldrevänlig kommun. Vi vet att 

äldre är en grupp som utnyttjar kollektivtrafik i stor grad, och att många av våra äldre lever 

med en mycket ansträngd ekonomi.  Vad kan då vara mer äldrevänligt än att göra 

kollektivtrafiken mer tillgänglig för pensionärer? 

 

Mot bakgrund av ovanstående motionerar Vänsterpartiet:  

 

Att Uppsala kommun ska finansiera avgiftsfria resor för ålderspensionärer på dagtid. 

 

 

 

 

Tobias Smedberg, kommunalråd och gruppledare (v)   
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 73

Svar på motion om ersättning till olika
vårdgivare inom äldreomsorgen från Cecilia
Forss (M)

KSN-2019-02815

Beslut

Kommunstyrelsenföreslår kommunfullmäktige besluta

1. attbesvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer

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

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

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Jag förstår inte varför inte minoritetsstyret kan bifalla motionen. Om minoritetsstyret
anser att det är bra med alternativa leverantörer av offentligt finansierade tjänster borde
det vara självklart att tillstyrka motionen.

Särskilt yttrande

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande:
Hade Centerpartiet haft yrkanderätt hade vi valt att yrka på att bifalla motionen.

Yrkanden

Tobias Smedberg (V) yrkar:
att föredragningen i ärendet kompletteras med följande stycke: ”Dagens regler för
momskompensation innebär att staten de facto subventionerar kommunala
privatiseringar av välfärdsverksamhet. Detta då kommunen har möjlighet att söka större
statlig kompensation än vad kommunen betalar ut till de privata utförarna och därmed
stärker sina egna kassor genom momskompensationen. Kommuner förses därmed med
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

statliga incitament att genomdriva välfärdsprivatiseringar. Denna negativa effekt av
momskompensationssystemet kan Uppsala kommun tyvärr inte göra något åt då det är
en statlig fråga.”

Fredrik Ahlstedt (M), Stefan Hanna (-), Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (-) yrkar
bifall till motionen.

Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Caroline Hoffstedt (S) yrkar avslag Tobias Smedbergs (V) ändringsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag mot Fredrik Ahlstedt (M) med fleras
yrkande om bifalltill motionen och mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.

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

Sammanfattning

Cecilia Forss (M) föreslår i en motion väckt 16 september 2019 att äldrenämnden
snarast, dock senast till behandlingen av budget för 2020, återkommer till
kommunfullmäktige med förslag till konkurrensneutrala ersättningar inom
äldreomsorgen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 25 februari 2020 § 62
Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2020
Bilaga 1, Motion om ersättning till olika vårdgivare inom äldreomsorgen från
Cecilia Forss (M)
Bilaga 2, Protokollsutdrag äldrenämnden 13 februari 2020
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 62

Svar på motion om ersättning till olika
vårdgivare inom äldreomsorgen från Cecilia
Forss (M)

KSN-2019-02815

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. attbesvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation

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

Yrkanden

Fredrik Ahlstedt (M) och Therez Almerfors (M) yrkar bifall till motionen.

Tobias Smedberg (V) yrkar att föredragningen i ärendet kompletteras med följande
stycke:
”Dagens regler för momskompensation innebär att staten de facto subventionerar
kommunala privatiseringar av välfärdsverksamhet. Detta då kommunen har möjlighet
att söka större statlig kompensation än vad kommunen betalar ut till de privata
utförarna och därmed stärker sina egna kassor genom momskompensationen.
Kommuner förses därmed med statliga incitament att genomdriva
välfärdsprivatiseringar. Denna negativa effekt av momskompensationssystemet kan
Uppsala kommun tyvärr inte göra något åt då det är en statlig fråga.”

Erik Pelling (S) yrkar avslag till Tobias Smedbergs (V) ändringsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande ställer först Tobias Smedbergs (V) ändringsyrkande mot avslag och finner
att arbetsutskottet avslår detsamma.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordförande ställer därefter föreliggande förslag mot Fredrik Ahlstedt (M) med fleras
yrkande om bifall till motionen och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande
förslag.

Sammanfattning

Cecilia Forss (M) föreslår i en motion väckt 16 september 2019 att äldrenämnden
snarast, dock senast till behandlingen av budget för 2020, återkommer till
kommunfullmäktige med förslag till konkurrensneutrala ersättningar inom
äldreomsorgen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2020
Bilaga 1, Motion om ersättning till olika vårdgivare inom äldreomsorgen från
Cecilia Forss (M)
Bilaga 2, Protokollsutdrag äldrenämnden 13 februari 2020
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om ersättning till olika 
vårdgivare inom äldreomsorgen från Cecilia 
Forss (M) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 
Cecilia Forss (M) föreslår i en motion väckt 16 september 2019 att äldrenämnden 
snarast, dock senast till behandlingen av budget för 2020, återkommer till 
kommunfullmäktige med förslag till konkurrensneutrala ersättningar inom 
äldreomsorgen. 
 
Motionen återges som bilaga 1. 

Beredning 

Ärendet har beretts av äldreförvaltningen och kommunledningskontoret.  

Perspektiven för näringsliv, barn och jämställdhet bedöms inte relevanta med 
föreliggande förslag till beslut. 

Äldrenämnden har behandlat ärendet 13 februari 2020 och föreslagit att motionen 
besvaras med föredragningen i ärendet.  

Ledamöterna för (M), (KD) och (C) reserverade sig mot beslutet. 

Protokollsutdraget återges som bilaga 2. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-02-19 KSN-2019-02815 
  
Handläggare:  
Magnus Bergman-Kyllönen  

 
 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Föredragning 

Enligt 2 § första kapitlet i lagen (2008:962) om valfrihetssystem ska upphandlande 
myndighet behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Detta 
innefattar också principer för ekonomisk ersättning till utförare. Vägledande för 
principen om ekonomisk ersättning till utförare, från bland annat Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR), är att ersättningen ska vara rättvis och kompensera offentliga och 
privata utförare för deras respektive särdrag.  

Exempel på särdrag som kan medföra kompensation inom offentlig äldreomsorg är 
yttersta ansvaret, och för privat äldreomsorg momskostnader.  Kompensation ges 
inom äldreomsorgen i Uppsala kommun dels för yttersta ansvaret (kommunala 
utförare), dels för momskostnader (privata utförare). När det gäller 
momskompensationens nivå ges denna med grund i den beräknade momskostnad 
privata utförare väntas ha (ej enligt en schablon). 

I äldrenämndens största verksamheter – särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård, 
sker driften i både privat och kommunal regi. I särskilt boende förekommer dessutom 
två olika driftsformer inom ramen för privat regi: 

• LOU (lagen om offentlig upphandling), och 
• LOV (lagen om valfrihetssystem). 

Inom hemtjänst och hemsjukvård finns endast driftsformen LOV för privat regi. I dessa 
verksamheter erhåller idag samtliga utförare likvärdig ekonomisk timersättning i 
kronor, oberoende av om verksamheten drivs i kommunal eller privat regi, för den 
verksamhet som omfattas av LOV. I dag omfattas exempelvis inte natthemtjänst och 
joursjukvård inom ramen för LOV. 

Vidare framgår ur förfrågningsunderlaget för hemtjänst och hemsjukvård att privata 
utförare kompenseras för den momskostnad dessa har till skillnad från de kommunala 
utförarna. Denna information finns även att läsa på kommunens webbplats för privata 
utförare i Uppsala kommun, den så kallade utförarwebben.  Kommunala utförare inom 
hemtjänst kompenseras i sin tur för att man har det yttersta ansvaret och ingen 
möjlighet till tillämpning av så kallat kapacitetstak, som privata utförare kan ange 
inom hemtjänst. 

I särskilt boende är förutsättningarna kring ersättning olika beroende på driftsform. 
Inom LOU erhåller de privata utförarna ersättning för driften, men inte för 
lokalkostnaden då kommunen har kvar hela kostnaden för fastigheten. Däremot 
erhåller LOV-utförare ersättning också för lokalkostnad då dessa har kostnadsansvaret 
för både löpande drift och lokal. Utförare inom LOV erhåller därför också en högre total 
ersättning per dygn och vårdboendeplats än privata utförare som drivs enligt LOU. 
Momskompensation sker också till privata utförare inom särskilt boende. 

Enligt ovan beskrivning bedöms leverantörer inom äldreomsorgen i Uppsala kommun 
behandlas likvärdigt och på ett icke-diskriminerande sätt ersättningsmässigt. 

Kommuner har rätt att återsöka medel från staten för momskompensation som ges till 
privata utförare. Uppsala kommun och äldrenämnden återsöker medel enligt gällande 
regelverk för återsökning.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2020 
• Bilaga 1, Motion om ersättning till olika vårdgivare inom äldreomsorgen från 

Cecilia Forss (M) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag äldrenämnden 13 februari 2020 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 



Motion om ersättning till olika vårdgivare inom 
äldreomsorgen 

Både privata och kommunala vårdgivare är en förutsättning för att Uppsala kommun skall 
kunna erbjuda äldre i behov av omsorg ett bra liv. Mer än en tredjedel av äldreomsorgen 
som finansieras med kommunala skattemedel drivs i privat regi. Företagen har påpekat att 
de har kostnader som verksamheterna i kommunal regi inte har. Framförallt behöver de 
bygga upp ett eget kapital för att kunna hantera perioder utan full beläggning eller andra 
ekonomiska avvikelser. För kommunen som avtalspart är det viktigt att de anlitade företagen 
har en stabil ekonomi. 

För en långsiktigt hållbar äldreomsorg i Uppsala kommun behöver vi göra det vi kan för att 
utförarna ska ha liknande ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet.  

En skillnad för all privatdriven verksamheten är att utförarna inte får tillbaka betald ingående 
moms från staten, vilket den kommunala verksamheten får. Äldreförvaltningen har beräknat 
att denna kompensation, som kommunen får ersättning från staten för, skall vara två procent. 
I SOU 2015:93 görs en utredning kring den verkliga momsens storlek och utrednings slutsats 
är att en schablon bör ligga runt fem procent. Kommunen kan ansöka om en 
schablonersättning uppgående till sex procent så att även privata utförare får ersättning för 
ingående moms. Uppsala kommun har alltså valt att inte ansöka om ersättning för att täcka 
hela momskostnaden för de privata utförarna.  

Det som dessutom gör att privatdriven verksamhet verkligen får sämre villkor än den 
kommunala är att den kommunala verksamheten samtidigt uppbär en 
kompensationsersättning uppgående till två procent som de privata inte får. Detta är en 
kompensation för att kommunen har ansvar för att alltid kunna erbjuda plats om behovet 
finns. Samma argumentation fördes tidigare av kommunerna vad gäller kommunala skolor i 
förhållande till friskolor. Den ersättningsmöjligheten togs dock bort i skollagen 2011 och det 
har aldrig vållat problem efter det. 

Varje enskilt boende som redan idag får ersättning för alla sina platser kan inte behöva extra 
ersättning för att ta emot äldre till platserna. Därför är ersättningen för närvarande felaktigt 
utformad. Reserven bör förstås finnas men just som en reserv i äldrenämndens budget. 

Moderaternas slutsats är att den privatdrivna äldreomsorgen i Uppsala kommun är 
underkompenserad med cirka fem procent av omsättningen för att kunna arbeta på samma 
villkor som den kommunala verksamheten. För att behovet av äldreomsorg ska kunna 
tillgodoses även i framtiden behövs en blandning av utförare, något vi också måste skapa 
förutsättningar för.  

Jag yrkar därför  

att äldrenämnden snarast, dock senast till behandlingen av budget för 2020, återkommer till 
kommunfullmäktige med förslag till konkurrensneutrala ersättningar inom äldreomsorgen. 

 
Cecilia Forss (M) 
 
6 september 2019 
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Äldrenämnden Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 5

Svar på motion av Cecilia Forss (M) om
ersättning till olika vårdgivare inom
äldreomsorgen

ALN-2019-0668

Beslut

Äldrenämnden beslutar

1. attbesvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation

Cecilia Forss (M), Anna-Karin Westerlund (M), Rigmor Stenmark (C), och Margit
Borgström (KD) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga 1.

Yrkande

Ordföranden Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifalltill liggande förslag.

Tobias Smedberg (V) yrkar med stöd av Cecilia Forss (M) att föredragningen i ärendet
kompletteras med följande stycke:

”Dagens regler för momskompensation innebär att staten de facto subventionerar
kommunala privatiseringar av välfärdsverksamhet. Detta då kommunen har möjlighet
att söka större statlig kompensation än vad kommunen betalar ut till de privata
utförarna och därmed stärker sina egna kassor genom momskompensationen.
Kommuner förses därmed med statliga incitament att genomdriva
välfärdsprivatiseringar. Denna negativa effekt av momskompensationssystemet kan
Uppsala kommun tyvärr inte göra något åt då det är en statlig fråga.”

Cecilia Forss (M) yrkar med stöd av Anna-Karin Westerlund (M), Rigmor Stenmark (C),
och Margit Borgström (KD) bifall till motionen.
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Äldrenämnden Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på eget yrkande om bifall till liggande förslag mot

Tobias Smedbergs ändringsyrkande och finner bifall för eget yrkande.

Därefter ställs proposition på eget yrkande om bifalltill liggande förslag mot Cecilia
Forss yrkande om bifall till motionen och finner att nämnden beslutar enligt liggande
förslag.

Sammanfattning

Cecilia Forss (M) föreslår i en motion väckt 16 september 2019 att äldrenämnden
snarast, dock senast till behandlingen av budget för 2020, återkommer till
kommunfullmäktige med förslag till konkurrensneutrala ersättningar inom
äldreomsorgen.

Motionen återges som bilaga.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 9 december 2019
Bilaga 1, Motion om ersättning till olika vårdgivare inom äldreomsorgen från
Cecilia Forss (M)
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 74

Svar på motion om upphävande av detaljplan
för kvarteret Stenåkern från Simon Alm (-)
med flera

KSN-2019-03068

Beslut

Kommunstyrelsenföreslår kommunfullmäktige besluta

1. attavslå motionen.

Reservation

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

Särskilt yttrande

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam
(KD) lämnar ett särskilt yttrande:
När detta ärende först kom upp för behandling i Plan-och byggnadsnämnden i
september 2019 röstade Moderaterna och Centerpartiet för att upphäva och ändra
detaljplanen för området. Vår inriktning är att marken kan användas på ett betydligt
bättre sätt som skulle gynna fler uppsalabor. Bland annat har diskussion förts gällande
etablering av en stadsdelspark eller att möjliggöra en byggnad för såväl
bostadsändamål som verksamhetslokaler i bottenplan. Mark är en ändlig resurs och vi
måste hantera obebyggd mark på ett bättre sätt. Yrkandet om en ändring i detaljplanen
hade då fullt stöd i PBL eftersom genomförandetiden för detaljplanen hade gått ut. Detta
förslag gick dessvärre inte igenom, vilket vi beklagar, och därför fick vi ta ställning till den
inkomna ansökan om bygglov. Bygglovet beviljades trots att vi röstadepå ett annat
förslag. Därför befinner vi oss nu i ett annat läge. På Plan-och byggnadsnämndens
sammanträde den 13 februari 2020 behandlades motionen om att upphäva
detaljplanen. Det är nu inte längre möjligt eftersomvi har ett lagakraftvunnet beslut
ombygglov för den aktuella fastigheten. Att upphäva detaljplanen i detta skede nu i
efterhand förändrar alltså inte förhållandet på platsen eftersom bygglovet är giltigt och
ett upphävande av detaljplanen kan inte förhindra att bygglovet följs.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande

Simon Alm (-) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (-) yrkande om bifall till
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning

Simon Alm (-), David Perez (SD), Linnea Bjuhr (SD), Lisen Burmeister (SD), Anders Sehlin
(SD), Roger Thelander (SD), Knut Godskesen (SD), Alexander von Uckermann (SD),
Simon Pettersson (SD) och Kent Kumpula (SD)föreslår i en motion väckt 7 oktober
2019 att uppdra till plan-och byggnadsnämnden att genomföra ett upphävande av
detaljplan för kvarteretStenåkern, del av Berthåga 11:33.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 25 februari 2020 § 63
Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2020
Bilaga 1, Motion om upphävande av detaljplan för kvarteret Stenåkern från
Simon Alm (-) medflera
Bilaga 2, Protokollsutdrag plan-och byggnadsnämnden 13 februari 2020
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 63

Svar på motion om upphävande av detaljplan
för kvarteret Stenåkern från Simon Alm (SD)
med flera

KSN-2019-03068

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. attavslå motionen.

Beslutsgång

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

Sammanfattning

Simon Alm (-),med flera, föreslår i en motionväckt 7 oktober 2019 att uppdra till plan-
och byggnadsnämnden att genomföra ett upphävande av detaljplan för kvarteret
Stenåkern, del av Berthåga 11:33.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2020
Bilaga 1, Motion om upphävande av detaljplan för kvarteret Stenåkern från
Simon Alm (-) medflera
Bilaga 2, Protokollsutdrag plan-och byggnadsnämnden 13 februari 2020
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om upphävande av detaljplan 
för kvarteret Stenåkern från Simon Alm (-) 
med flera  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

 

Ärendet 
Simon Alm (-), med flera, föreslår i en motion väckt 7 oktober 2019 att uppdra till plan- 
och byggnadsnämnden att genomföra ett upphävande av detaljplan för kvarteret 
Stenåkern, del av Berthåga 11:33. 
 
Motionen återges som bilaga 1. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. 

Perspektiven för näringsliv, barn och jämställdhet bedöms inte relevanta med 
föreliggande förslag till beslut. 

Plan- och byggnadsnämnden har behandlat ärendet 13 februari och föreslagit att avslå 
motionen. 

Ledamöterna för (M) och (C) lämnade ett särskilt yttrande. 

Protokollsutdraget återges som bilaga 2. 

Stadsbyggnadsförvaltningen Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-02-19 KSN-2019-03068 
  
Handläggare:  
Anneli Sundin 

 
 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Föredragning 

Det har inte skett några förändringar i förutsättningarna för platsen gällande markens 
beskaffenhet, läge och föreliggande behov, och därmed inte heller för markens 
lämplighet för centrumverksamhet enligt gällande detaljplan.  

Plan och bygglagen (PBL) möjliggör endast prövning av markens lämplighet i 
förhållande till beskaffenhet, läge och föreliggande behov (PBL 2 kap 1 §). Det finns 
inget utrymme i PBL att pröva brukarnas lämplighet för att använda en viss plats och 
därför kan beslut rörande planering och byggande inte motiveras med sådana 
bedömningar.  

Ett upphävande medför inte heller per automatik att fastigheten blir omöjlig att 
bebygga, men förutsägbarheten minskar, både för fastighetsägare och närboende. En 
detaljplan belägen inom stadens gränser bör därför ersättas med en ny detaljplan om 
den upphävs.  

Ett upphävande av en detaljplan ska prövas med ett planförfarande. 
Kommunfullmäktige kan inte i förväg besluta vad som ska bli resultatet av den 
processen och därför avslås motionen.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2020 
• Bilaga 1, Motion om upphävande av detaljplan för kvarteret Stenåkern från 

Simon Alm (-) med flera 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag plan- och byggnadsnämnden 13 februari 2020 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Joachim Danielsson Mats Norrbom 
Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Motion om upphävande av detaljplan för kvarteret Stenåkern, del av Berthåga 11:33 

 
Plan- och byggnadsnämnden har den 19 september fattat beslut om att avstå från att upphäva detaljplanen för 
kvarteret Stenåkern, del av Berthåga 11:33, med hänvisning till att områdets förutsättningar inte har förändrats 
vad gäller nämndens perspektiv i frågan. Det har kommunicerats tydligt i media att man inte vill ta hänsyn till 
den oro som har inkommit från allmänheten eller de konkreta exempel på riskfaktorer som kan leda till att 
platsen kan bli ett vattenhål för radikalisering.  
 
Då frågan rönt så pass mycket uppmärksamhet i media och att antalet inkomna skrivelser är så pass många kan 
man av det skälet konstatera att ärendet har stor betydelse. Därtill var nämnden oenig då fyra partier i 
nämnden röstade för att upphäva detaljplanen, men förlorade omröstningen då de fyra andra partierna hade 
fler mandat. Frågan har därmed stor politisk vikt när hänsyn tas till att det finns politisk skiljelinje och stort 
allmänt intresse för utfallet. 
 
Ordförande i plan- och byggnadsnämnden Ylva Stadells (S) svar till SVT Uppsalas fråga: 
Vilka är dina tankar om oron över ett islamistiskt center i Stenhagen? 
- Jag förstår oron, jag ser och hör de boende, men jag känner inte att det är jag som ordförande i plan- och 
byggnadsnämnden som ska gå in och recensera den verksamhet som ska vara i huset som ska byggas. 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/beslut-fattat-om-bygglov-for-islamiskt-center-i-stenhagen-i-
uppsala  
 
Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling i Sveriges radio: 
Berättarrösten förklarar att man har rapporterat om att kassören i dawastiftelsen inte vill kommentera 
huruvida homosexuella handlingar ska vara straffbara och ordföranden är dömd för att ha misshandlat barn. 
"Självklart ska vi inte ha homofobi. Den typen av åsikter ska vi ju bekämpa, men det gör man inte i ett 
bygglovsärende. Vi har ju givetvis tagit till oss av den oro och kritik som finns." 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7305212  
 
Eftersom plan- och byggnadsnämndens majoritet inte vill ta hänsyn till en rad relevanta faktorer, såsom risken 
för radikalisering i området, behöver frågan hanteras av en nivå som har ett bredare perspektiv. 
Kommunfullmäktige kommer sannolikt sätta större vikt vid att ta allvarsamt på allmänhetens oro, jämställdhet, 
radikaliserande tendenser, bestraffning av religionsbytare, integration och sexuella minoriteters rättigheter.  
 
Stenhagen är ett område som förtjänar att utvecklas i en riktning av mer sammanhållning, större 
arbetsdeltagande bland arbetsföra vuxna och minskad kriminalitet. Sådant bör också vara i fokus på hur 
detaljplanerna utformas, vilket kommunfullmäktige mer sannolikt samtycker till än nämnden. 
 
En detaljplan kan upphävas eller ändras efter att genomförandetiden har löpt ut. I det aktuella fallet har denna 
tidsram om fem år löpt ut och därmed kan fullmäktige fritt ta ställning till hur marken borde användas i en ny 
eller förändrad detaljplan. 
 
Ett relevant antal mediala artiklar på ämnet återfinns på kommande bilagda sidor till motionen. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 
 

 att uppdra plan- och byggnadsnämnden att genomföra ett upphävande av detaljplan för kvarteret 
Stenåkern, del av Berthåga 11:33 

 
Uppsala den 1 oktober 2019 
 
Simon Alm, ledamot och Gruppledare (SD) 
David Perez, ledamot och vice gruppledare (SD)  
Linnea Bjuhr, ledamot (SD)   Knut Godskesen, suppleant (SD) 
Lisen Burmeister, ledamot (SD)   Alexander von Uckermann, suppleant (SD)   
Anders Sehlin, ledamot (SD)   Simon Pettersson, suppleant (SD) 
Roger Thelander, ledamot (SD)   Kent Kumpula, suppleant (SD)   

 
 

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/beslut-fattat-om-bygglov-for-islamiskt-center-i-stenhagen-i-uppsala
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/beslut-fattat-om-bygglov-for-islamiskt-center-i-stenhagen-i-uppsala
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7305212


 
 

 
Nedan finns ett antal referenser till mediauppmärksamhet som handlar om stiftelsens strävan efter 
bebyggelse enligt detaljplan, stiftelsen som sådan och dess företrädare. Sammanfattningsvis kan följande 
observationer göras: 
* Stiftelsen är enligt forskare djupt konservativ inom islam 
* Stiftelsen tar inte avstånd från sharia 
* Företrädare anser att det är en svår fråga att välja ut vad som är viktigast mellan islam och svensk lagstiftning 
* Företrädare har brukat våld mot barn i anslutning till koranstudier 
* Företrädare har brukat våld mot barn som velat byta religion till kristendom 
* Företrädare har vägrat skaka hand med kvinnlig journalist 
* Företrädare har gett uttryck för att jämställdheten i Sverige är överdriven och liknat densamma vid en religion 
* Byggritningarna separerar kvinnor och män från varandra. Kvinnor får en mindre sidoentré och betydligt färre 
platser och utrymme i lokalen 
* Byggambitionerna har välkomnats av lokal islamist som förordar avrättning av homosexuella, otrogna kvinnor och 
människor som väljer att lämna islam 
* Företrädare vägrar kommentera huruvida homosexuella borde straffas för sin sexualitet 
* Företrädare har förminskat Uppdrag gransknings avslöjande om att Uppsalamoskén rekommenderade misshandlade 
kvinnor att inte polisanmäla 
* Hur verksamheten ska kunna finansieras är oklart, men uppges ske genom medlemsdonationer. Det är inte sannolikt 
att så är fallet, utan mer troligt är att utländska finansiärer är inblandade med tillhörande anspråk på inflytande. 
 
Den aktuella tomten kommer att skära av ett vandringsstråk för vilda djur om bygglov beviljas. Det är dessutom 
olämpligt att ha byggnaden så pass nära Sankta Maria Kyrka. 
 
Sammanfattningsvis kommer ett bygglov på befintlig detaljplan såsom ansökningen ser ut att leda till att området 
försämras genom dess inverkan på ungdomar som kan radikaliseras och polarisering uppstår. Stenhagen behöver 
sammanhållning, inte mer splittring. 
 
Ett axplock av mediala inslag sedan sommaren 2019 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7295268&fbclid=IwAR1MgXnp50GciVVesqR-
CNaeJkXTf1HrXZ_4RnJ5SS6Yx76w8mKiQ9CXRKY  
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7302402  
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7303198  
  
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/beslut-om-ett-islamiskt-center-vantas-idag  
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/sd-kritiskt-till-polisinsats-i-stenhagen  
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/beslut-fattat-om-bygglov-for-islamiskt-center-i-stenhagen-i-uppsala  
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/professorna-de-tar-avstand-fran-radikalisering  
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/stenkastning-och-sabotage-mot-svt-s-medarbetare  
 
https://www.unt.se/asikt/debatt/oacceptabelt-med-salafism-i-uppsala-5347236.aspx  
https://www.unt.se/asikt/debatt/vad-sager-sapo-om-ett-islamiskt-centrum-i-stenhagen-5393998.aspx  
https://www.unt.se/asikt/debatt/slutreplik-ta-avstand-fran-islamism-dawa-5404561.aspx  
https://www.unt.se/asikt/debatt/nej-till-islamskt-center-5383497.aspx  
https://www.unt.se/5401388  
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/sd-vill-ha-omrostning-om-religiost-centrum-5393338.aspx  
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/sd-fortsatter-kampanj-i-stenhagen-5404984.aspx  
https://www.unt.se/5408654  
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/krismote-med-polisen-efter-stenkastning-5404099.aspx   
https://pren.unt.se/artikel?redirect=https:%2F%2Fwww.unt.se%2Fnyheter%2Fuppsala%2Fbeslut-nara-om-islamiskt-
center-i-stenhagen-
5404884.aspx&meter=false&action=completerequest&callback=https:%2F%2Fwww.unt.se%2Finc%2Feprencallback.
aspx  
https://www.unt.se/5408506  
https://www.unt.se/asikt/debatt/s-vander-ryggen-till-stenhagens-kvinnor-5407595.aspx  

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7295268&fbclid=IwAR1MgXnp50GciVVesqR-CNaeJkXTf1HrXZ_4RnJ5SS6Yx76w8mKiQ9CXRKY
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7295268&fbclid=IwAR1MgXnp50GciVVesqR-CNaeJkXTf1HrXZ_4RnJ5SS6Yx76w8mKiQ9CXRKY
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7302402
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7303198
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/beslut-om-ett-islamiskt-center-vantas-idag
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/sd-kritiskt-till-polisinsats-i-stenhagen
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/beslut-fattat-om-bygglov-for-islamiskt-center-i-stenhagen-i-uppsala
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/professorna-de-tar-avstand-fran-radikalisering
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/stenkastning-och-sabotage-mot-svt-s-medarbetare
https://www.unt.se/asikt/debatt/oacceptabelt-med-salafism-i-uppsala-5347236.aspx
https://www.unt.se/asikt/debatt/vad-sager-sapo-om-ett-islamiskt-centrum-i-stenhagen-5393998.aspx
https://www.unt.se/asikt/debatt/slutreplik-ta-avstand-fran-islamism-dawa-5404561.aspx
https://www.unt.se/asikt/debatt/nej-till-islamskt-center-5383497.aspx
https://www.unt.se/5401388
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/sd-vill-ha-omrostning-om-religiost-centrum-5393338.aspx
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/sd-fortsatter-kampanj-i-stenhagen-5404984.aspx
https://www.unt.se/5408654
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/krismote-med-polisen-efter-stenkastning-5404099.aspx
https://pren.unt.se/artikel?redirect=https:%2F%2Fwww.unt.se%2Fnyheter%2Fuppsala%2Fbeslut-nara-om-islamiskt-center-i-stenhagen-5404884.aspx&meter=false&action=completerequest&callback=https:%2F%2Fwww.unt.se%2Finc%2Feprencallback.aspx
https://pren.unt.se/artikel?redirect=https:%2F%2Fwww.unt.se%2Fnyheter%2Fuppsala%2Fbeslut-nara-om-islamiskt-center-i-stenhagen-5404884.aspx&meter=false&action=completerequest&callback=https:%2F%2Fwww.unt.se%2Finc%2Feprencallback.aspx
https://pren.unt.se/artikel?redirect=https:%2F%2Fwww.unt.se%2Fnyheter%2Fuppsala%2Fbeslut-nara-om-islamiskt-center-i-stenhagen-5404884.aspx&meter=false&action=completerequest&callback=https:%2F%2Fwww.unt.se%2Finc%2Feprencallback.aspx
https://pren.unt.se/artikel?redirect=https:%2F%2Fwww.unt.se%2Fnyheter%2Fuppsala%2Fbeslut-nara-om-islamiskt-center-i-stenhagen-5404884.aspx&meter=false&action=completerequest&callback=https:%2F%2Fwww.unt.se%2Finc%2Feprencallback.aspx
https://www.unt.se/5408506
https://www.unt.se/asikt/debatt/s-vander-ryggen-till-stenhagens-kvinnor-5407595.aspx


 
 
https://www.unt.se/5409756  
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/avgorandet-om-islamiskt-center-skjuts-upp-5410074.aspx  
 
https://nyheteridag.se/islamiskt-center-med-konsapartheid-planeras-i-uppsala-sa-ska-bygget-stoppas/  
https://nyheteridag.se/polisen-stod-och-tittade-pa-nar-kriminellt-gang-kastade-stenar-pa-politiker-i-uppsala/  
https://nyheteridag.se/nu-svarar-polis-om-stenkastningen-mot-sd-i-uppsala/  
https://nyheteridag.se/pelle-zackrisson-dags-att-ansvariga-far-sparken/  
https://nyheteridag.se/efter-stenkastningen-nu-planerar-sd-ny-kampanj-mot-islamiskt-center-i-stenhagen/  
https://nyheteridag.se/ungdom-kastade-sten-mot-polisen-fick-skjuts-hem/  
https://nyheteridag.se/islamist-till-sd-homosexuella-handlingar-bor-straffas-med-doden/  
https://nyheteridag.se/alm-och-broman-sd-dags-for-kraftsamling-mot-islamismen/  
 
https://samnytt.se/sd-kraver-folkomrostning-om-ny-moske/  
https://samnytt.se/sd-begar-krismote-med-polisen-efter-att-de-inte-agerade-mot-stenkastare/  
https://samnytt.se/video-islamister-forsvarar-moskebygget-vill-stena-otrogna-kvinnor-och-doda-avhoppare/  
https://samnytt.se/avslojar-drivande-person-bakom-islamistiskt-center-i-uppsala-domd-for-systematisk-
barnmisshandel/  
https://samnytt.se/svt-stenades-nar-de-skulle-uppmarksamma-moskeplaner-i-uppsala/  
https://samnytt.se/s-ordforande-vill-bygga-islamistiskt-center-i-uppsala/  
https://samnytt.se/stor-seger-for-sd-bygglov-for-islamistiskt-center-i-uppsala-aterremitteras/  
 
Tidigare uppmärksamhet som innefattar den bygglovssökande stiftelsen och dess företrädare 
 
Dawa kopplas till Uppsala moské genom att bland annat Akmal Hyder har/fortfarande företräder både Uppsala 
moské och Dawa. Akmal Hyder är namnet på bygglovsansökningen. https://www.unt.se/nyheter/uppsala/ser-inte-
hur-samhallet-fungerar-1750582.aspx  
 
Dawa arrangerade en stormöte i Norrköping 2014 där kvinnor ej var välkomna. Akmal Hyder var där och intervjuades 
på plats och vägrade skaka hand med en kvinnlig journalist, men skakade istället hand med hennes fotograf. 
https://www.helahalsingland.se/artikel/professorns-kvinnoforakt  
 
"– En man får inte komma i kontakt med en annan kvinna, förklarar Akmal Hyder för tidningen. 
Vidare svarade han att han tycker jämställdheten mellan män och kvinnor överdrivs i Sverige. 
– Det är en kultur som byggts upp under många år. Det har blivit som en religion för er." 
https://www.arbetarbladet.se/artikel/professor-pa-hogskolan-vill-inte-ta-kvinnor-i-hand  
 
"Efter en stund kommer AkmalHyder, som inte heller vill ta mig men fotografen Håkan Sjöström i hand. Han är 
ursprungligen från Bangladesh, men kom till Sverige 1978 och är numera professor i företagsekonomi. 
– Vi är muslimer från hela Skandinavien som ska träffas, be böner, diskutera islam och äta tillsammans. Vi är en del av 
dawa-rörelsen. Vi brukar träffas en gång varje eller vartannat år, säger han." 
"Varför ville du inte ta mig i hand när vi hälsade? 
– En man får inte komma i kontakt med en annan kvinna." 
https://www.nt.se/nyheter/norrkoping/inga-kvinnor-valkomna-pa-stor-muslimsk-samling-9894356.aspx  
 
Bönerummet enligt ansökan omöjliggöra att kvinnor och män ens ser varandra i byggnaden. Separata ingångar och 
skärmvägg i bönerummet ska användas för det syftet. Se bifogad bild på bygglovshandling. 
 
Försvarshögskolans rapport vid namn Mellan salafism och salafistisk jihadism: påverkan och utmaningar för det 
svenska samhället. "Det finns även moskéer i de utsatta områdena Stenhagen och Gottsunda i Uppsala där det finns 
en risk för radikalisering då det saknas muslimska krafter i staden som kan hålla tillbaka extrema element." Magnus 
Ranstorp är en av författarna. Läs mer om rapporten och rapporten här: https://www.fhs.se/arkiv/nyheter/2018-06-
28-mellan-salafism-och-salafistisk-jihadism---paverkan-mot-och-utmaningar-for-det-svenska-samhallet.html  
 
Uppsala moské uppmärksammades 2012 genom att rekommendera kvinnor att inte polisanmäla om de misshandlas av 
sina män i hemmet. Akmal Hyder talade för moskéns sak i en UNT-artikel. https://www.unt.se/nyheter/uppsala/ser-

https://www.unt.se/5409756
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/avgorandet-om-islamiskt-center-skjuts-upp-5410074.aspx
https://nyheteridag.se/islamiskt-center-med-konsapartheid-planeras-i-uppsala-sa-ska-bygget-stoppas/
https://nyheteridag.se/polisen-stod-och-tittade-pa-nar-kriminellt-gang-kastade-stenar-pa-politiker-i-uppsala/
https://nyheteridag.se/nu-svarar-polis-om-stenkastningen-mot-sd-i-uppsala/
https://nyheteridag.se/pelle-zackrisson-dags-att-ansvariga-far-sparken/
https://nyheteridag.se/efter-stenkastningen-nu-planerar-sd-ny-kampanj-mot-islamiskt-center-i-stenhagen/
https://nyheteridag.se/ungdom-kastade-sten-mot-polisen-fick-skjuts-hem/
https://nyheteridag.se/islamist-till-sd-homosexuella-handlingar-bor-straffas-med-doden/
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inte-hur-samhallet-fungerar-1750582.aspx  
 
Uppsala moské har haft ett långt samarbete med Abo Raad som Säpo vill utvisa trots att han varit i landet under mer 
än 20 års tid. Han anses vara ett akut hot mot rikets säkerhet. 
https://www.gd.se/artikel/abo-raad-pekas-ut-som-militanta-islamismens-ledare-i-sverige  
 
Uppsala moské har uttalat stöd för Abo Raad genom att i media hävda att anklagelserna mot honom är grundlösa. 
"Det som stod om honom och kopplingar till IS är lögn." 
https://www.aftonbladet.se/lokala-nyheter/kaRo6@ablokal  
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/uppsala-moske-valkomnar-kritiserad-imam  
 
Nyligen verkar Säpo ha tagit ställning för att utvisa Abo Raad med hänvisning till att han skulle vara ett hot mot rikets 
säkerhet. https://nyheteridag.se/gavleimamen-abo-raad-har-fatt-utvisningsbeslut/  
 
Böneutrop. Även om man för stunden inte avser att ägna sig åt böneutrop kan det snabbt ändras genom en ansökan 
hos polismyndigheten som kommer att säga ja. Kommunfullmäktige i Uppsala har beslutat att ha det så. 
 
Mest aktuella artiklar på ämnet: 

"– Det ska vara en träffpunkt i Stenhagen. Alla ska kunna komma dit. Det ska vara mer som en samlingslokal. Men 
man ska också kunna bedja där och arrangera utbildningar, rådgivning i familjefrågor, ungdomsverksamhet och 
verksamhet för gamla, säger han." https://www.unt.se/nyheter/uppsala/nytt-forsok-skapa-islamiskt-center-
5314350.aspx  
 
 
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/gripna-imamer-predikade-i-uppsala-5339871.aspx  
https://www.nt.se/nyheter/norrkoping/inga-kvinnor-valkomna-pa-stor-muslimsk-samling-9894356.aspx  
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/ser-inte-hur-samhallet-fungerar-1750582.aspx  
https://www.unt.se/nyheter/omvarld/6-av-10-mosker-gav-lagstridiga-rad-1748517.aspx  
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/uppsala-moske-valkomnar-kritiserad-imam  
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/kritiserade-imamen-abo-raad-vill-inte-ta-avstand-fran-salafism  
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/forelaser-i-uppsala-mosk-pekas-ut-som-militant-3881946.aspx  
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5409987  
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/klart-for-omdebatterad-bonelokal-2683616.aspx  

 

https://www.unt.se/nyheter/uppsala/ser-inte-hur-samhallet-fungerar-1750582.aspx
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Plan-och byggnadsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 35

Svar på motion om upphävande av detaljplan
för kvarteret Stenåkern

PBN-2019-00089

Beslut

Plan-och byggnadsnämnden beslutar

1. attföreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Särskilt yttrande

Therez Almerfors (M), Lars Tufvesson (M), Karin Ericsson (C) och Sten Sundeman (M)
anmäler ettsärskilt yttrande enligt följande:

När detta ärende först kom upp för behandling i Plan-och byggnadsnämnden i
september 2019 röstade Moderaterna och Centerpartiet för att upphäva och
ändra detaljplanen för området. Vår inriktning är att marken kan användas på
ett betydligt bättre sätt som skulle gynna fler uppsalabor. Bland annat har
diskussion förts gällande etablering av en stadsdelspark eller att möjliggöra en
byggnad för såväl bostadsändamål som verksamhetslokaler i bottenplan. Mark
är en ändlig resurs och vi måste hantera obebyggd mark på ett bättre sätt.
Yrkandet om en ändring i detaljplanen hade då fullt stöd i PBL eftersom
genomförandetiden för detaljplanen hade gått ut.

Detta förslag gick dessvärre inte igenom, vilket vi beklagar, och därför fick vi ta
ställning till den inkomna ansökan om bygglov. Bygglovet beviljades trots att vi
röstadepå ett annat förslag. Därför befinner vi oss nu i ett annat läge.

På Plan-och byggnadsnämndens sammanträde den 13 februari 2020
behandlades motionen om att upphäva detaljplanen. Det är nu inte längre
möjligt eftersom vi har ett lagakraftvunnet beslut ombygglov för den aktuella
fastigheten. Att upphäva detaljplanen i detta skede nu i efterhand förändrar
alltså inte förhållandet på platsen eftersom bygglovet är giltigt och ett
upphävande av detaljplanen kan inte förhindra att bygglovet följs.

Sammanfattning

Simon Alm (–),med flera, föreslår i en motion väckt i kommunfullmäktige den
7oktober 2019 att uppdra till plan-och byggnadsnämnden att genomföra ett
upphävande av detaljplan för kvarteretStenåkern, del av Berthåga 11:33.
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Plan-och byggnadsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 35, forts.

Det har inte skett några förändringar i förutsättningarna för platsen gällande markens
beskaffenhet, läge och föreliggande behov, och därmed inte heller för markens
lämplighet för centrumverksamhet enligt gällande detaljplan.

Plan och bygglagen (PBL) möjliggör endast prövning av markens lämplighet i
förhållande till beskaffenhet, läge och föreliggande behov (PBL 2 kap 1 §). Det finns
inget utrymme i PBL att pröva brukarnas lämplighet för att använda en viss plats och
därför kan beslut rörande planering och byggande intemotiveras med sådana
bedömningar.

Ett upphävande medför inte heller per automatik att fastigheten blir omöjlig att
bebygga, men förutsägbarheten minskar, både för fastighetsägare och närboende. En
detaljplan belägen inom stadens gränser bör därför ersättas med en ny detaljplan om
den upphävs.

Ett upphävande av en detaljplan ska prövas med ett planförfarande.
Kommunfullmäktige kan inte i förväg besluta vad som ska bli resultatet av den
processen och därför föreslår plan-och byggnadsnämnden att kommunfullmäktige
avslår motionen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 16 december 2019
Bilaga: Motion om upphävande av detaljplan för kvarteret Stenåkern, del av
Berthåga 11:33

Arbetsutskottet har utan eget yttrandeöverlämnat ärendet till nämnden för beslut.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 75

Svar på motion om belysning på Uppsalas
landmärken från Sarah Havneraas (KD)

KSN-2019-03073

Beslut

Kommunstyrelsenföreslår kommunfullmäktige besluta

1. attbesvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation

Fredrik Ahlstedt (M) och Therez Almerfors (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Therez Almerfors (M) yrkande.

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

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

Särskilt yttrande

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande:
Hade Centerpartiet haft yrkanderätt hade vi valt att yrka på bifall på den första att-
satsen och besvara den andra att-satsen.

Yrkanden

Therez Almerfors (M), Simon Alm (-) och Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionens
första att-sats.

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag gällande motionens första att-sats
mot Therez Almerfors (M) med fleras yrkande om bifall till detsamma och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag gällande motionens andra att-sats
mot Jonas Segersams (KD) yrkande om bifall till detsamma och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning

Sarah Havneraas (KD) föreslår i en motion väckt 7 oktober 2019

attUppsala kommun tar fram ett uppdaterad belysningsprogram som sto d fo r
sa va l kommun som fastighetsa gare och na ringsidkare i syfte att skapa
ljusmiljo er beroende pa platsers karakta rer, funktion och anva ndning
attUppsala kommun utrustar med fastighetsbelysning pa Uppsalas
landma rken, sa rskilt Carolina Rediviva och universitetshuset.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 25 februari 2020 § 64
Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2020
Bilaga 1, Motion om belysning på Uppsalas landmärken från Sarah Havneraas
(KD)
Bilaga 2, Protokollsutdrag plan-och byggnadsnämnden 13 februari 2020
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 64

Svar på motion om belysning på Uppsalas
landmärken från Sarah Havneraas (KD)

KSN-2019-03073

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. attbesvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation

Therez Almerfors (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Yrkande

Therez Almerfors (M) yrkar bifall till motionens första att-sats.

Beslutsgång

Ordförande ställer först föreliggande förslag gällande motionens första att-sats mot
Therez Almerfors (M) yrkande om bifall till motionens första att-sats och finner att
arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.

Ordförande ställer därefter föreliggande förslag gällande motionens andra att-sats mot
avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Sammanfattning

Sarah Havneraas (KD) föreslår i en motion väckt 7 oktober 2019

attUppsala kommun tar fram ett uppdaterad belysningsprogram som sto d fo r
sa va l kommun som fastighetsa gare och na ringsidkare i syfte att skapa
ljusmiljo er beroende pa platsers karakta rer, funktion och anva ndning
attUppsala kommun utrustar med fastighetsbelysning pa Uppsalas
landma rken, sa rskilt Carolina Rediviva och universitetshuset.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2020
Bilaga 1, Motion om belysning på Uppsalas landmärken från Sarah Havneraas
(KD)
Bilaga 2, Protokollsutdrag plan-och byggnadsnämnden 13 februari 2020
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om belysning på Uppsalas 
landmärken från Sarah Havneraas (KD)  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

 

Ärendet 
Sarah Havneraas (KD) föreslår i en motion väckt 7 oktober 2019  

• att Uppsala kommun tar fram ett uppdaterad belysningsprogram som stöd för 
såväl kommun som fastighetsägare och näringsidkare i syfte att skapa 
ljusmiljöer beroende på platsers karaktärer, funktion och användning 

• att Uppsala kommun utrustar med fastighetsbelysning på Uppsalas 
landmärken, särskilt Carolina Rediviva och universitetshuset. 
 

Motionen återges som bilaga 1. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. 

Perspektiven för barn, jämställdhet och näringsliv har beaktats i ärendet. 

Plan- och byggnadsnämnden har behandlat ärendet 13 februari 2020 och föreslagit att 
motionen besvaras med föredragningen i ärendet. 

Ledamöterna för (M) och (C) reserverade sig mot beslutet. 

Protokollsutdraget återges som bilaga 2. 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-02-19 KSN-2019-03073 
  
Handläggare:  
Claes Larsson 

 
 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


Sida 2 (2) 

Föredragning 

Flera av Uppsalas signaturbyggnader, bland annat de som nämns i motionen, är inte i 
kommunal ägo. Kommunen har inte rådighet över dessa fastigheter och därför kan inte 
motionen bifallas.  

Ett belysningsprogram med riktlinjer för Uppsala innerstad togs fram och godkändes 
av dåvarande byggnadsnämnden 2010. Nämndens program behöver nu uppdateras 
och stadsbyggnadsförvaltningen kommer att lägga till uppdraget i 
verksamhetsplaneringen och begära uppdraget om uppdatering från Plan- och 
byggnadsnämnden.  

Uppdateringen görs i bred samverkan inom kommunen och med Uppsalas 
fastighetsägare. Här finns tillfälle att lyfta frågan om belysning av Uppsalas 
signaturbyggnader med berörda fastighetsägare. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2020 
• Bilaga 1, Motion om belysning på Uppsalas landmärken från Sarah Havneraas 

(KD) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag plan- och byggnadsnämnden 13 februari 2020 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Joachim Danielsson Mats Norrbom 
Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 

 

 



 

 

Motion om belysning på Uppsalas landmärken 
 
Ljussättning på stadens landmärken - för tryggheten, den historiska aspekten och för en 
attraktiv stad.  
 
I en universitetsstad som Uppsala ska vi vara stolta över våra vackra landmärken och därför 
se till att vi utrustar dem med fasadbelysning för en välkomnande centrummiljö. Inte bara har 
det en betydelse som stadsmiljöskapare utan det har även en funktion att ge människor 
vägledning att orientera sig, skapa trygghet och främja möten mellan människor. Utöver detta 
skapar ljussättning av landmärken och dess arkitektur ett rikt och uttrycksfullt kulturliv i 
Uppsala som fler Uppsalabor önskar att ta del av, även under dygnets mörka timmar.  
 
I kommunfullmäktige 2007-11-26 fick byggnadsnämnden i uppdrag att med berörda nämnder 
utarbeta belysningsprinciper för staden. Det dokumentet med riktlinjer för belysning samt 
strategin för belysning i Uppsala kommun godkändes sedan i byggnadsnämnden i februari 
2010. Det finns ett behov av att uppdatera dokumentet till ett belysningsprogram som är 
aktuellt och som efterföljs, såväl för fastighetsägare, näringsidkare som kommunen. Fokus 
bör ligga på ljussättning och gestaltning där det handlar om att se till ljusmiljöer beroende på 
platsers karaktärer, funktion och användning – detta i ett steg för en mer attraktiv stad att 
vistas och bo i.  
 
 

Med anledning av ovanstående yrkar Kristdemokraterna 

Att Uppsala kommun tar fram ett uppdaterad belysningsprogram som stöd för såväl kommun 
som fastighetsägare och näringsidkare i syfte att skapa ljusmiljöer beroende på platsers 
karaktärer, funktion och användning. 
 
Att Uppsala kommun utrustar med fastighetsbelysning på Uppsalas landmärken, särskilt 
Carolina Rediviva och universitetshuset.  
 

 

 

 

Sarah Havneraas (KD) 
Uppsala den 1 oktober 2019 
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Plan-och byggnadsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 36

Svar på motion om belysning på Uppsalas
landmärken från Sarah Havneraas (KD)

PBN-2020-00013

Beslut

Plan-och byggnadsnämndenbeslutar

1. attföreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med föredragningen i
ärendet.

Reservation

Therez Almerfors (M), Lars Tufvesson (M), Karin Ericsson (C) och Sten Sundeman (M)
reserverar sig mot beslutet att avslå yrkandet att bifalla den första att-satsen i
motionen och lämnar följande skriftliga reservation:

Moderaterna och Centerpartiet välkomnar denna motion. Moderaterna har redan
väckt en motion i ärendet om att revidera belysningsprogrammet och är såklart
positiva till att bifalla att-sats ett.

Vi är också positiva till ambitionen i att-sats två men det är inget som kommunen
själv har rådighet över. Vi välkomnar att berörda fastighetsägare tar dessa
initiativ, som flera i stadskärnan redan har gjort.

Yrkande

Therez Almerfors (M), Lars Tufvesson (M), Karin Ericsson (C) och Sten Sundeman (M)
yrkar att nämnden beslutar att bifalla att-sats 1.

Beslutsgång

Ordförande Ylva Stadell (S) finner att det finns två förslag när det gäller motionens
första att-sats, dels förvaltningens förslag att besvara att-satsen med föredragningen i
ärendet, dels Therez Almerfors (M) m.fl. yrkande att bifalla att-satsen. Ordföranden
ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att besvara den
första att-satsen enligt förvaltningens förslag.
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Plan-och byggnadsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordföranden frågar sedan om det är nämndens mening att besvara den andra att-
satsen enligt förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar så.
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Plan-och byggnadsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 36, forts.

Sammanfattning

Sarah Havneraas (KD) föreslår i en motion väckt i kommunfullmäktige den
7oktober2019

attUppsala kommun tar fram ett uppdaterad belysningsprogram som sto d fo r
sa va l kommun som fastighetsa gare och na ringsidkare i syfte att skapa
ljusmiljo er beroende pa platsers karakta rer, funktion och anva ndning
attUppsala kommun utrustar med fastighetsbelysning pa Uppsalas
landma rken, sa rskilt Carolina Rediviva och universitetshuset.

Föredragning

Flera av Uppsalas signaturbyggnader, bland annat de som nämns i motionen, är inte i
kommunal ägo. Kommunen har inte rådighet över dessa fastigheter och därför kan inte
motionen bifallas.

Ett belysningsprogram med riktlinjer för Uppsala innerstad togs fram och godkändes
av dåvarande byggnadsnämnden 2010. Nämndens program behöver nu uppdateras
och stadsbyggnadsförvaltningen kommer att lägga till uppdraget i
verksamhetsplaneringen och begära uppdraget om uppdatering från Plan-och
byggnadsnämnden.

Uppdateringen görs i bred samverkan inom kommunen och med Uppsalas
fastighetsägare. Här finns tillfälle att lyfta frågan om belysning av Uppsalas
signaturbyggnader med berörda fastighetsägare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 6 november 2019
Bilaga: Motion om belysning på Uppsalas landmärken
från Sarah Havneraas(KD)

Arbetsutskottet har utan eget yttrandeöverlämnat ärendet till nämnden för beslut.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 76

Svar på motion om neutral klädkod för
kommunalt anställda från Simon Alm (-)

KSN-2019-03840

Beslut

Kommunstyrelsenföreslår kommunfullmäktige besluta

1. attavslå motionen.

Reservation

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

Yrkande

Simon Alm (-) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (-) yrkande om bifall till
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning

Simon Alm (-) föreslår i en motion väckt 9 december 2019 att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och därefter införa en policy för neutral
personalklädkod som innefattar ett generellt förbud mot religiös och politisk klädsel i
Uppsala kommuns verksamheter.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 11 februari 2020 § 44
Tjänsteskrivelse daterad 21 januari 2020
Bilaga, Motion om neutral klädkod för kommunalt anställda från Simon Alm (-)



Sida 11(13)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 44

Svar på motion om neutral klädkod för
kommunalt anställda från Simon Alm (-)

KSN-2019-03840

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta

1. attavslå motionen.

Beslutsgång

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

Sammanfattning

Simon Alm (-) föreslår i en motion väckt 9 december 2019 att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och därefter införa en policy för neutral
personalklädkod som innefattar ett generellt förbud mot religiös och politisk klädsel i
Uppsala kommuns verksamheter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 21 januari 2020
Bilaga, Motion om neutral klädkod för kommunalt anställda från Simon Alm (-)
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om neutral klädkod för 
kommunalt anställda från Simon Alm (-)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

 

Ärendet 

Simon Alm (-) föreslår i en motion väckt 9 december 2019 att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och därefter införa en policy för neutral 

personalklädkod som innefattar ett generellt förbud mot religiös och politisk klädsel i 
Uppsala kommuns verksamheter. 
 

Motionen återges som bilaga. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  

Perspektiven för näringsliv, barn och jämställdhet bedöms inte relevanta med 

föreliggande förslag till beslut. 

Föredragning 

Motionären grundar sitt resonemang i en tolkning av EU-domstolens avgörande i ett 

mål 14 mars 2017, där domstolen tog ställning till om ett privat företags policy om 
neutral klädkod inneburit direkt diskriminering av en muslimsk kvinnlig arbetstagare 

som bar slöja. Domstolen kom till slutsatsen att policyn inte inneburit direkt 
diskriminering.  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-01-21 KSN-2019-03840 

  
Handläggare:  

Anna Lind 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
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Samtidigt slog EU-domstolen fast att  

”En sådan intern ordningsregel för ett privat företag däremot kan utgöra 

indirekt diskriminering […] om det visas att den skyldighet som regeln 
föreskriver och som framstår som neutral, i praktiken medför att 
personer tillhörande en viss religion eller personer med vissa 

övertygelser särskilt missgynnas, såvida inte regeln är objektivt 

motiverad av ett berättigat mål, såsom arbetsgivarens tillämpning i 
förbindelserna med sina kunder av en policy om politisk, filosofisk och 
religiös neutralitet, och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och 

nödvändiga.”  

Indirekt diskriminering är lika förbjudet som direkt diskriminering i svensk lag. Indirekt 

diskriminering föreligger när någon missgynnas genom tillämpning av en 

bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt, men som 
kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande 
identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, 

viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte 

bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som 
används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. 

Syftet med motionärens föreslagna policy, såsom det får förstås, skulle vara ”att 
anställda inom kommunen har en välkomnande inställning till sina invånare när de 
kommer i kontakt med någon av de verksamheter som kommunen ansvarar för.” 

För att bedöma om den föreslagna policyn har ett berättigat syfte och att medlen som 
används är nödvändiga för att uppnå syftet kan viss vägledning stå att finna i svensk 

rättspraxis. Observera att detta inte prövades av EU-domstolen. 

I AD (Arbetsdomstolen) 2018 nr 51 prövades frågan om huruvida en policy som 
handlade om att alla skulle hälsa i hand hade ett berättigat syfte och om det medel 

som användes (policyn) var nödvändigt för att uppnå syftet. Även här rörde det sig om 
ett privat företag. Syftet var enligt arbetsgivarparten att nå jämställdhet mellan könen, 

och att handhälsning skulle gälla oavsett kön. AD kom till slutsatsen att även om syftet 

var berättigat så var inte policyn nödvändig eller önskvärd. Den missgynnade bara 
vissa muslimer trots att den kunde anses vara neutral.  

En policy om neutral klädkod kan uppfattas som neutral men särskilt missgynna 

personer med viss religion eller annan trosuppfattning. Oavsett om det åberopade 
syftet är berättigat eller ej är en policy avseende neutral klädkod varken lämpligt eller 
nödvändigt för att uppnå syftet. Den neutralitet som åberopas gäller just religiösa och 

politiska uttryck. Det kommer alltså i första hand att missgynna den grupp muslimska 
kvinnor som bär slöja eller huvudduk samt i viss omfattning män med turban.   

Härmed är dock inte sagt att det inte kan fattas beslut lokalt om att vissa klädesplagg 
inte får användas på arbetet. Av hygien- och säkerhetsskäl kan arbetsgivaren begränsa 

rätten att, till exempel, bära långärmat eller ansiktsslöja. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 21 januari 2020 

• Bilaga, Motion om neutral klädkod för kommunalt anställda från Simon Alm (-) 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 

 



 
 

 

 Motion om att införa neutral klädkod för 

kommunalt anställda 

 

Sverige har sedan 1950-talet haft en lag för religionsfrihet som för oss Sverigedemokrater är en viktig lag. 
Man är fri att utöva sin religion dock inte var, när och hur som helst. En annan viktig del i 
religionsfriheten är att man som individ har rätt att vara fri från religion i samhället.  
 
EU domstolen beslutade att arbetsgivaren har rätt att kräva neutral klädsel på arbetsplatsen i mars 2017. 
Förutsatt att arbetsgivaren har en allmän ordningsregel, om det inte finns en sådan allmän klädkod måste 
arbetsgivaren kunna hänvisa till särskilda yrkeskrav för att kunna införa ett förbud mot att anställda bär 
synliga religiösa symboler. Det innebär att arbetsgivaren har rätt att förbjuda kläder som har politiska, 
filosofiska eller religiösa symboler under tiden som arbetstagaren är i tjänst utan att diskriminera någon 
specifik målgrupp under förutsättning det gäller för alla.  
 
Detta domstolsbeslut gör det möjligt för Uppsala kommun att minska risken för politiska, kulturella och 
religiösa konflikter. Då Uppsala kommuns befolkning kommer från så många olika länder och kulturer, så 
är det viktigt att Uppsala kommun genom en klädkod framstår som politiskt och religiöst neutralt. Det är 
dock viktigt att inte gå till överdrift eftersom det råder stor skillnad på ett smycke som halsband gentemot 
klädesplagg. Ett halsband går att bära diskret under arbetskläderna medan klädesplagg är betydligt mer 
synligt. Dessutom finns det symboler som upprör mer än andra och målet måste oavsett vara att anställda 
inom kommunen har en välkomnande inställning till sina invånare när de kommer i kontakt med någon 
av de verksamheter som kommunen ansvarar för.  
 
Exempel på verksamheter där det är extra viktigt att införa neutral klädkod för personal är inom skolan 
och omsorgen eftersom det är verksamheter som de flesta av medborgarna har eller kommer att ta del av 
under sin livstid. 
 
Motionens förslag ska inte sammanblandas med allmän klädkod för invånare, utan är strikt endast inriktat 
på hur personalen klär sig för att bemötandet ska bli fullgott. Det är viktigt att Uppsala kommun har en 
genomtänkt och enhetlig linje för sina anställda i verksamheterna. Alla som jobbar inom kommunens 
verksamheter bör ha en neutral klädsel som klädkod. 
 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6651374  
 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 
 

 att kommunfullmäktigefullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och därefter införa 
en policy för neutral personalklädkod som innefattar ett generellt förbud mot religiös och 
politisk klädsel i Uppsala kommuns verksamheter 
 

 
 
Uppsala den 18 november 2019 
 
Simon Alm 
Gruppledare (SD) 

 

  

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6651374
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 77

Svar på motion om att stoppa kostnader
kopplade till ofinansierade riksdagsbeslut från
Stefan Hanna (-)

KSN-2020-00480

Beslut

Kommunstyrelsenföreslår kommunfullmäktige besluta

1. att avslå motionen.

Reservation

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Det är beklagligt att KS-AU inte förstår värdet av att tydligare börja kämpa emot statliga
löften som påtvingas kommunerna utan att staten säkerställer långsiktig full finansiering
för riksdagens lagändringar. Jag förstår självklart att huvudregeln är att även korkade
lagar som fått majoritetsstöd i riksdagen måste följas. Det är däremot hög tid för varje
enskild svensk kommun att löpande börja markera att det inte är acceptabelt att
riksdagens ledamöter leker tomtar på kommuninvånarnas bekostnad.

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 detsamma.

Sammanfattning

Stefan Hanna (-) har i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
januari 2020 föreslagit att
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

kommunen tydligt vägrar att utföra åtgärder som riksdagen utlovat utan att
riksdagen säkerställt rimlig statlig finansiering
kommunen ska driva vägran att utföra ofinansierade uppdrag från Sveriges
riksdag till förvaltningsdomstolen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 3 mars 2020 § 77
Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2020
Bilaga 1, motion om att stoppa kostnader kopplade till ofinansierade
riksdagsbeslut från Stefan Hanna (-)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-03

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 77

Svar på motion om att stoppa kostnader
kopplade till ofinansierade riksdagsbeslut från
Stefan Hanna (-)

KSN-2020-00480

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att avslå motionen.

Beslutsgång

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

Sammanfattning

Stefan Hanna (-) har i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
januari 2020 föreslagit att

kommunen tydligt vägrar att utföra åtgärder som riksdagen utlovat utan att
riksdagen säkerställt rimlig statlig finansiering
kommunen ska driva vägran att utföra ofinansierade uppdrag från Sveriges
riksdag till förvaltningsdomstolen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2020
Bilaga 1, motion om att stoppa kostnader kopplade till ofinansierade
riksdagsbeslut från Stefan Hanna (-)
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om att stoppa kostnader 
kopplade till ofinansierade riksdagsbeslut från 
Stefan Hanna (-)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

 

Ärendet 

Stefan Hanna (-) har i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 

januari 2020 föreslagit att 

 

• kommunen tydligt vägrar att utföra åtgärder som riksdagen utlovat utan att 
riksdagen säkerställt rimlig statlig finansiering 

• kommunen ska driva vägran att utföra ofinansierade uppdrag från Sveriges 

riksdag till förvaltningsdomstolen. 

Motionen biläggs ärendet. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Ärendet har inga konsekvenser sett 
ur barn-, jämställdhets-, eller näringslivsperspektiven. 

Föredragning 

Uppsala kommun är skyldig att följa de lagar som Sveriges riksdag beslutar om. Vid 

beredningen av statligt beslutade obligatoriska åtgärder som direkt tar sikte på 

kommunal verksamhet tillämpas den så kallade finansieringsprincipen. Principens 

Kommunledningskontoret Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-02-13 KSN-2020-00480 

  
Handläggare:  

Tomas Anderson 
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innebörd är att kommuner och landsting inte ska behöva höja skatten eller prioritera 
om annan verksamhet för att finansiera statliga beslut. Förslagen bereds med Sveriges 
Kommuner och Regioner och departementen måste redovisa förslagens ekonomiska 

konsekvenser för kommunerna. Kommunen har i övrigt att genomföra verksamheten 
efter villkoren i den stadsbudget som riksdagen antar. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2020 

• Bilaga 1, motion om att stoppa kostnader kopplade till ofinansierade 

riksdagsbeslut från Stefan Hanna (-) 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 

 



2020-01-10 

Motion: Stoppa kostnader kopplade till ofinansierade riksdagsbeslut  

Det är en ekonomiskt ohållbar situation att Sveriges riksdag fattar politiska beslut som innebär att 
kommuner tvingas bära ofinansierade kostnader. Några liknande exempel är hur Försäkringskassans 
ibland orimliga bedömningar av långtidssjukskrivna innebär behov av försörjningsstöd i en kommun. 
Ett annat exempel är gymnasielagen som bland annat innebär ofinansierade stöd. Rent generellt är 
den statligt finansierade etableringsfasen för många invandrare kraftigt underfinansierad.   

 

Jag yrkar: 

 

Att kommunen tydligt vägrar att utföra åtgärder som riksdagen utlovat utan att riksdagen säkerställt 
rimlig statlig finansiering. 

 

Att kommunen ska driva vägran att utföra ofinansierade uppdrag från Sveriges riksdag till 
förvaltningsdomstolen. 

 

 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-04-15

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 96

Svar på motion om konsumtionsbaserad
utsläppsredovisning från Lovisa Johansson
(FI) och Stina Jansson (FI)

KSN-2019-2063

Beslut

Kommunstyrelsenföreslår kommunfullmäktige besluta

1. attbesvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med motivering:
KSAU vill besvara då de tycker det är krångligt och svårt att göra konsumtionsberäknad
utsläppsberäkning för en enskild kommun. Det betyder också att det är ett slöseri med
skattemedel att ägna sig åt sådan detaljuppföljning och att man därför antingen ska
bifalla eller avslå. Besvara går inte för antingen gör man det eller inte.

Yrkanden

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Simon Alm (-) yrkar avslag till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (-) yrkande om avslag till
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning

Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) föreslår i en motion väckt 12 juni 2019 att
Uppsala kommun årligen ska göra en konsumtionsbaserad utsläppsredovisning där
kommuninvånarnas konsumtion av varor inkluderas.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-04-15

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 10 mars 2020 § 87
Tjänsteskrivelse daterad 20 februari 2020
Bilaga, Motion om konsumtionsbaserad utsläppsredovisning från Lovisa
Johansson (FI) och Stina Jansson (FI)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-10

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 87

Svar på motion om konsumtionsbaserad
utsläppsredovisning från Lovisa Johansson
(FI) och Stina Jansson (FI)

KSN-2019-2063

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

1. attbesvara motionen med föredragningen i ärendet.

Beslutsgång

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

Sammanfattning

Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) föreslår i en motion väckt 12 juni 2019 att
Uppsala kommun årligen ska göra en konsumtionsbaserad utsläppsredovisning där
kommuninvånarnas konsumtion av varor inkluderas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 20 februari 2020
Bilaga, Motion om konsumtionsbaserad utsläppsredovisning från Lovisa
Johansson (FI) och Stina Jansson (FI)
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om konsumtionsbaserad 
utsläppsredovisning från Lovisa Johansson 
(FI) och Stina Jansson (FI)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

 

Ärendet 

Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) föreslår i en motion väckt 12 juni 2019 att 

Uppsala kommun årligen ska göra en konsumtionsbaserad utsläppsredovisning där 

kommuninvånarnas konsumtion av varor inkluderas.  

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  

Perspektiven för näringsliv, barn och jämställdhet anses inte relevanta med 

föreliggande förslag till beslut. 

Föredragning 

Det finns olika sätt, eller perspektiv, för att följa klimatpåverkan från ett geografiskt 

område som en kommun eller ett land.  

Det perspektiv som FN-systemet och världens länder använder för målsättning och 

rapportering under klimatkonventionen kallas för det territoriella perspektivet. Då 
beräknas klimatpåverkan enbart till följd från utsläpp från de aktiviteter som sker inom 

landets gränser. Mätt på detta sätt var Sveriges utsläpp av växthusgaser 2017 cirka 55 

miljoner ton. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-02-20 KSN-2019-2063 

  
Handläggare:  

Björn Sigurdson 
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Det andra perspektivet görs ur ett så kallat konsumtionsperspektiv. Då beräknas den 
totala klimatpåverkan från Sveriges konsumtion, det vill säga från hushållens, 
industrins och offentlig sektors inköp av varor och tjänster oavsett var i världen 

produktionen sker. För att göra detta läggs till de territoriella utsläppen en beräkning 
av klimatpåverkan från Sveriges import och sedan dras exporten ifrån. Mätt på detta 
sätt var Sveriges utsläpp av växthusgaser 2017 cirka 90 miljoner ton (2010 var siffran 98 
ton), fördelade på inhemska utsläpp 37 miljoner ton, och utsläpp i utlandet 52,5 
miljoner ton.  

De två perspektiven ger två olika bilder av Sveriges klimatpåverkan och därmed också 

underlag till olika åtgärder för samhället, organisationer och enskilda. 
Naturvårdsverket bryter ner de nationella territoriella utsläppsredovisningen till 

regional och lokal nivå, som kommunerna sedan använder.  

Det finns inte motsvarande modeller för konsumtionsberäknade utsläpp. En stor 
skillnad är att dataunderlaget för territoriella utsläpp är konkret och stadigt medan 
beräkningen av konsumtionsbaserade utsläpp är modelldata med stora osäkerheter, 

generaliseringar och stor tidseftersläpning. Det som går att göra idag är att dela 

Sveriges konsumtionsutsläpp per invånare och sedan multiplicera med antalet 
invånare i Uppsala, som en nationell schablon. 

Uppsala kommun följer upp de geografiska utsläppen av växthusgaser ur ett i 
huvudsak territoriellt perspektiv, men med viktiga tillägg som inkluderar utsläpp av 
karaktären konsumtion såsom elanvändning och långväga resande utanför 

kommungränsen.  

Strävan är att kunna presentera en så fullständig, uppdaterad och meningsfull 

redovisning som möjligt av Uppsala kommuns klimatpåverkan. Det är viktigt att arbeta 
med så lokala data och uppgifter som möjligt för att återspegla den lokala faktiska 

påverkan och om möjligt kunna se förändringar till följd av åtgärder från lokala aktörer.  

I olika sammanhang har denna hybrid kallats för ett aktivitetsperspektiv. 
Beräkningsunderlag för konsumtionsperspektivet finns ännu inte för att matcha det 

behovet. 

Man ska kunna följa utvecklingen från år till år och data ska kunna uppdateras med så 

liten tidsfördröjning som möjligt. För att göra detta kombinerar kommunen olika 
datakällor för en så rättvisande, lokal och uppdaterad bild som möjligt.  

Konsumtionsperspektivet och territoriella perspektivet skär på tvären med varandra, 
och bör därför redovisas och behandlas separat. Men det sagt ska också sägas att det 
finns överlappningar i skärningen. Det vill säga att Uppsala kommuns 
aktivitetsperspektiv innefattar en hel del av det som också redovisas i 

konsumtionsperspektivet, exempelvis bostad, el, värme, lokala transporter samt 
uppsalabornas långväga fritidsresor.  

Områden med stor klimatpåverkan som idag saknas till viss del är 
livsmedelsproduktionen, byggande och övriga produkter då Uppsala inte tillverkar så 

mycket produkter. 

Kommunen arbetar sedan många år med att modellera Uppsalas klimatpåverkan från 
nu och till 2050 – Uppsalas klimatmodell. I det pågående arbetet med en ny 

klimatfärdplan utvecklas nu nya delar. Ett viktigt område är just bygg- och 

anläggningsmaterial, då Uppsala växer kraftigt och mycket nybyggnation ska göras. 
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Kommunen samarbetar med ett flertal lokala och regionala aktörer och forskning kring 
kampanjen Klimatlätt – vi underlättar för dig att leva miljö- och klimatmedvetet. I 
centrum står en klimatkalkylator (Svalna) där intresserade enskilda kan utröna sitt eget 

personliga klimatavtryck från sitt boende, transporter, inköp och så vidare. Det är ett 
konkret sätt att arbeta med konsumtionsperspektivet i ett sammanhang som leder 
vidare till förändring.  

Kommunstyrelsen har i uppdrag att fram en klimathandlingsplan till Miljö- och 
klimatprogrammet inklusive förslag till årliga kontrollstationer. I det sammanhanget 
kommer Naturvårdsverkets arbete med indikatorer inom olika konsumtionsområden 

att användas, till exempel inom transporter, livsmedel, boende och textilier. Fördelen 
är att data för dessa indikatorer kan uppdateras fortlöpande. 

Uppsala kommun anser att båda perspektiven – territoriellt och konsumtion – är 

viktiga för att visa mänsklig klimatpåverkan så att kommunen och andra aktörer, 
organisationer och enskilda ska kunna fatta välgrundade beslut om åtgärder för att 
minska klimatpåverkan. Kommunen följer utvecklingen inom hela området och 

utvecklar redovisningen av Uppsalas klimatpåverkan kontinuerligt på olika sätt. I 

lämpliga sammanhang ska kommunen också informera om konsumtionsberäknade 
utsläpp på nationell nivå som ett komplement. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 20 februari 2020 

• Bilaga, Motion om konsumtionsbaserad utsläppsredovisning från Lovisa 

Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 

 



 

Motion: Konsumtionsbaserad utsläppsredovisning  

 

I Miljö- och klimatprogrammet 2014-2023 står det skrivet att de samlade utsläppskällorna, som används 

vid uppföljningen av hur väl Uppsala kommun följer sina klimatmål, omfattar:  energianvändning och 

transportarbete, samt icke energirelaterade utsläpp från bland annat jordbruk och industri, inom de 

kommungeografiska gränserna, samt uppsalabornas affärsresor från Arlanda och långväga 

semesterresande överlag.  

 

De utsläppskällor som listas utgör bara en del av Uppsalas och uppsalabornas totala klimatpåverkan, och 

många betydande källor till utsläpp räknas inte alls. En stor lucka utgörs av alla de utsläpp som sker i 

andra länder, eller andra kommuner, för att producera och frakta varor som konsumeras i Uppsala.  

 

Ett sätt att få en mer korrekt bild av kommunens reella klimatpåverkan är att komplettera nuvarande 

modeller med en konsumtionsbaserad utsläppredovisning. Enligt samma princip mäter vi redan idag 

uppsalabornas affärsresor till och från Arlanda och långväga semesterresande. När Naturvårdsverket på 

nationell nivå beräknar utsläppen ur ett konsumtionsperspektiv visar det sig att bara en dryg tredjedel av 

utsläppen Sverige orsakar sker inom landets gränser. Det är rimligt att anta att kommunens utsläpp idag 

gravt underskattas.   

 

När en betydande andel av de utsläpp vi orsakar globalt inte räknas ges en missvisande bild av vår 

faktiska klimatpåverkan, både vad gäller dess omfattning och vilka åtgärder som ger störst reell effekt. 

Utöver det finns risken att ett snävt lokalt perspektiv skapar direkt klimatskadliga incitament. När 

utsläppen från produktion i utlandet inte räknas med i vår klimatpåverkan kan det exempelvis ge effekten 

att importerad mat tycks orsaka mindre utsläpp än lokalproducerad, för att enbart utsläppen från den 

lokalproducerade maten räknas. Att öka andelen lokalproducerad mat i våra skolor kan därför göra det 

svårare att uppnå våra klimatmål, trots att det vore betydligt bättre för klimatet. 

 

Med en konsumtionsbaserad utsläppsredovisning, som komplement till nuvarande modeller, kan Uppsala 

kommun visa att vi på allvar förstår att klimatet är ett globalt problem, där vi har ett ansvar inte bara för 

det vi producerar själva, utan även för den produktion vi beställer av andra. Med en förståelse för 

konsumtionens roll i klimatfrågan kan vi också få en mer korrekt bild av vår faktiska klimatpåverkan, 

vilket låter oss vidta mer effektiva åtgärder. 

 

 

Med anledning av detta yrkar vi att: 

 



 
- Uppsala kommun årligen ska göra en konsumtionsbaserad utsläppsredovisning där 

kommuninvånarnas konsumtion av varor inkluderas.  

 

 

Lovisa Johansson (F!)  

Stina Jansson (F!)  
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-04-15

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 97

Svar på motion om bättre samordning och
minskad skadegörelse för ökad trygghet från
Therez Almerfors (M)

KSN-2019-03072

Beslut

Kommunstyrelsenföreslår kommunfullmäktige besluta

1. attbesvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Christopher Lagerqvist (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Therez Almerfors (M) yrkande.

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för Therez Almerfors (M) med
fleras yrkande.

Särskilt yttrande

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande:
Hade Centerpartiet haft yrkanderätt i KS hade vi precis som i KSAU yrkat bifall till
motionen. Klotter är något som är icke önskvärt, varken i utsatta områden eller i andra
områden. Därför anser Centerpartiet att motionen ska bifallas.

Yrkande

Therez Almerfors (M) och Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Therez Almerfors (M) med fleras
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-04-15

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Sammanfattning

Therez Almerfors (M) föreslår i en motion väckt 7 oktober 2019
att Uppsala kommun i samråd med fastighetsägare, polisen,
säkerhetsavdelningen och lokala BRÅ tar fram en geografiskt uppdelad
handlingsplan med syfte att motverka klotter i kommunen, och
att Uppsala kommun tar initiativ till samarbetsavtal för kommunkoncernen
och fastighetsägare i syfte att minska mängden klotter.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 17 mars 2020 § 108
Tjänsteskrivelse daterad 3 mars 2020
Bilaga, Motion om bättre samordning och minskad skadegörelse för ökad
trygghet från Therez Almerfors (M)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-17

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 108

Svar på motion om bättre samordning och
minskad skadegörelse för ökad trygghet från
Therez Almerfors (M)

KSN-2019-03072

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

1. attbesvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Petersson (C) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande.

Yrkande

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Petersson (C) yrkar bifall till
motionen.

Beslutsgång

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

Sammanfattning

Therez Almerfors (M) föreslår ien motion väckt 7 oktober 2019
att Uppsala kommun i samråd med fastighetsägare, polisen,
säkerhetsavdelningen och lokala BRÅ tar fram en geografiskt uppdelad
handlingsplan med syfte att motverka klotter i kommunen, och
att Uppsala kommun tar initiativ till samarbetsavtal för kommunkoncernen
och fastighetsägare i syfte att minska mängden klotter.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-17

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 3 mars 2020
Bilaga, Motion om bättre samordning och minskad skadegörelse för ökad
trygghet från Therez Almerfors (M)



Sida 1 (2) 

 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om bättre samordning och 
minskad skadegörelse för ökad trygghet från 
Therez Almerfors (M)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

 

Ärendet 

Therez Almerfors (M) föreslår i en motion väckt 7 oktober 2019  

• att Uppsala kommun i samråd med fastighetsägare, polisen, 

säkerhetsavdelningen och lokala BRÅ tar fram en geografiskt uppdelad 
handlingsplan med syfte att motverka klotter i kommunen, och   

• att Uppsala kommun tar initiativ till samarbetsavtal för kommunkoncernen 
och fastighetsägare i syfte att minska mängden klotter. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Perspektiven för näringsliv, barn och jämställdhet bedöms inte relevanta med 
föreliggande förslag till beslut. 

Föredragning 

Det finns många skäl till att snabbt hantera klotter och annan skadegörelse i det 
offentliga rummet. Förutom att det är störande och ger ett allmänt nedgånget intryck 

finns det indicier på att det leder till en negativ spiral med ytterligare vandalism och en 

allmän otrygghetskänsla. Detta är särskilt påtagligt i områden som är mer socialt 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-03-03 KSN-2019-03072 

  
Handläggare:  

Anders Fridborg 
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utmanade än andra, medan områden som har en hög generell socioekonomisk status 
och stark trygghet inte påverkas lika lätt. Därför har kommunen, till exempel, ett avtal 
med fastighetsägare om att snabbt kunna forsla bort vrak efter brända bilar från dessa 

områden. 

För en kostnadseffektiv klottersanering bör flera närliggande byggnader eller ytor 

saneras samtidigt. Att ha en generell, fast tidsgräns för sanering över hela kommunen 

skulle kräva omotiverat stora resurser. Däremot kan det vara värt att prioritera 
områden som har särskilda trygghetsutmaningar.  

I handlingsplanen för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet, som beslutades av 
kommunstyrelsen 11 mars 2020 §46, finns därför förslag på en striktare tillämpning av 

klottersanering för detta område, med en uttalad ambition att klotter ska vara borta 

inom 24 timmar. Där finns också en aktivitet som syftar till att uppnå samma 

ambitionsnivå hos privata fastighetsägare. 

Med detta som utgångspunkt kan ambitionen utvärderas på sikt och effekten bedömas 
mot kostnadsaspekten. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 3 mars 2020 

• Bilaga, Motion om bättre samordning och minskad skadegörelse för ökad 
trygghet från Therez Almerfors (M) 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 

 



 

  

 

 

 

Motion för bättre samordning och minskad 
skadegörelse för ökad trygghet 

En viktig del i trygghetsarbetet är karaktären på kommunens utemiljöer och hur 
dessa upplevs. Välkomnande, välskötta och städade bostadsområden och 
centrummiljöer kan bidra till en känsla av trygghet och ordning. Vi ska också visa att 
vi tar ansvar för det gemensamma rummet och att vi har nolltolerans mot 
skadegörelse. Därför behöver vi skyndsamt agera. 

Uppsala kommun har idag inget samordnat arbete med fastighetsägare vad gäller 
klottersanering. Ett sådant skulle kunna innebära en förändring i hur snabbt och 
koordinerat arbetet med att sanera klotter kan ske. Tidigare (år 2008 – 2011) har det 
funnits en handlingsplan innefattande ett samarbetsavtal mellan kommunen och 
fastighetsägare med målsättning att minska klottringen. Också Polismyndigheten och 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) var med och tog fram handlingsplanen. Minimikravet 
för sanering var då 48 timmar. Denna motion syftar till att detta arbete bör uppdateras 
och återupptas och kommunen måste arbeta såväl på kort och lång sikt, då många 
fastigheter fortfarande inte saneras alls eller åtminstone inte inom en rimlig tid.  

Behovet av att ta bort klotter på olika platser runt om i kommunen är stort, även om 
det är olika stort på olika platser. Därför behövs en långsiktig handlingsplan som kan 
täcka flera områden, där insatserna i områden med mer omfattande problem kan 
vara mer intensiva än på andra platser.  

Geografiskt avgränsade samverkansavtal vore en bra väg att gå för att uppnå renare 
och mer välskötta områden både i centrum, i stadsdelarna och på landsbygden. Det 
är viktigt att arbetet sker i samverkan med fastighetsägarna eftersom det inte bara är 
på kommunens egna fastigheter som behovet finns. Det gäller också att vara uthållig 
eftersom det tar tid att få till en förändring i karaktär i framför allt mer utsatta 
områden. Det är ett vedertaget begrepp att klotter föder klotter. Därför måste vi 
gemensamt agera för att minska det. Uppsala kommun har idag bättre förutsättningar 
för att involvera medborgare genom appen Felanmälan, där man enkelt genom ett 
samarbetsavtal skulle kunna vidarebefordra felanmälningar till berörda 
fastighetsägare för att informera om förekomsten av klotter.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Med anledning av ovanstående yrkar jag 

Att Uppsala kommun i samråd med fastighetsägare, polisen, säkerhetsavdelningen 
och lokala BRÅ tar fram en geografiskt uppdelad handlingsplan med syfte att 
motverka klotter i kommunen, och  

Att Uppsala kommun tar initiativ till samarbetsavtal för kommunkoncernen och 
fastighetsägare i syfte att minska mängden klotter. 

 

 

Uppsala 23 september 

Therez Almerfors (M) 
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-04-15

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 98

Svar på motion om könsneutrala suffix från
Stina Jansson (FI) med flera

KSN-2020-00491

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. attbesvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M)och Jonas
Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonas Segersams (KD)
yrkande.

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet.

Yrkande

Jonas Segersam (KD) yrkar avslag till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Jonas Segersam (KD) yrkande om
avslag till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Sammanfattning

Stina Jansson, Lovisa Johansson och Charlie Strängberg(Alla FI)har i motion väckt vid
fullmäktiges sammanträde den 27 januari 2020 yrkat

Att könssuffixet “-man” ersätts av det könsneutrala “-person” i alla
sammanhang som kommunen använder dessa beteckningar.
Av ekonomiska och miljömässiga hänsyn bör utbytet av exempelvis skrivet
material ske efterhand som det förbrukas, medan all nyproduktion bör ändras
snarast.



Sida 40(53)

Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-04-15

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 10 mars 2020 § 89
Tjänsteskrivelse daterad 21 februari 2020
Bilaga, motion om könsneutrala suffix från Stina Jansson (FI) med flera väckt
den 27 januari 2020
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-10

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 89

Svar på motion om könsneutrala suffix från
Stina Jansson (FI) med flera

KSN-2020-00491

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. attbesvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet.

Yrkande

Tobias Smedberg (V) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Tobias Smedbergs (V) yrkande om att
besvara motionen och finner att arbetsutskottet bifaller Tobias Smedbergs (V) yrkande.

Sammanfattning

Stina Jansson, Lovisa Johansson och Charlie Strängberg(Alla FI)har i motion väckt vid
fullmäktiges sammanträde den 27 januari 2020 yrkat

Att könssuffixet “-man” ersätts av det könsneutrala “-person” i alla
sammanhang som kommunen använder dessa beteckningar.
Av ekonomiska och miljömässiga hänsyn bör utbytet av exempelvis skrivet
material ske efterhand som det förbrukas, medan all nyproduktion bör ändras
snarast.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 21 februari 2020
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-10

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Bilaga, motion om könsneutrala suffix från Stina Jansson (FI) med flera väckt
den 27 januari 2020
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om könsneutrala suffix från 
Stina Jansson (FI) med flera  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Ärendet 

Stina Jansson, Lovisa Johansson och Charlie Strängberg (Alla FI) har i motion väckt vid 
fullmäktiges sammanträde den 27 januari 2020 yrkat  

 

• Att könssuffixet “-man” ersätts av det könsneutrala “-person” i alla 

sammanhang som kommunen använder dessa beteckningar. 

• Av ekonomiska och miljömässiga hänsyn bör utbytet av exempelvis skrivet 

material ske efterhand som det förbrukas, medan all nyproduktion bör ändras 

snarast. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Jämställdhetsperspektivet har 

beaktats i beredningen. Ärendet har inte några konsekvenser sett ur barn- och 
näringslivsperspektivet.  

Föredragning 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2017 § 85, i behandlingen av en motion 
från Feministiskt initiativ med identiska förslag, att Uppsala kommun i allmänna 

handlingar ska använda beteckningen tjänsteperson synonymt med tjänsteman, samt 
att avslå motionen.  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-02-21 KSN-2020-00491 

  
Handläggare:  

Tomas Anderson 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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I ärendet konstaterades det att begreppet tjänsteperson redan användes i stor 
utsträckning inom Uppsala kommun och att det inte fanns något juridiskt hinder för 
kommunen att besluta att ersätta beteckningen tjänsteman i kommunens handlingar.  

Som också framhölls vid behandlingen av de likalydande yrkandena 2017 är 
motionens första att-sats betydligt vidare. Kommunen förfogar inte över alla 

benämningar som används i verksamheten, bland annat eftersom de utgår ifrån 

juridiska sammanhang. Bland begreppen som förekommer och inkluderar ”man” finns 
till exempel lekman, god man och huvudman. Förutsättningarna att ersätta efterledet 
med ”person” i alla sammanhang kan utifrån detta konstateras vara begränsade. 

Jämställdhetsarbetet i Uppsala kommun utgår från kommunfullmäktiges politiska 

plattform i Mål och budget, Sveriges jämställdhetspolitiska mål, den europeiska 

deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå 

(CEMR-deklarationen) samt FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. 
Genom CEMR har kommunen förbundit sig att integrera jämställdhetsperspektivet på 
alla nivåer i organisationen, både i verksamheten och som arbetsgivare.  

För att i linje med detta säkerställa en likvärdig service till invånare och besökare och 
en inkluderande arbetsmiljö för medarbetarna sker exempelvis aktivt arbete med 

transinkluderande jämställdhet och hbtq-utbildningar i kommunen. Detta görs utifrån 

nämndmål som antagits i kommunstyrelsen med grund i den övergripande styrningen 
ovan.  

Inom ramen för uppföljningen av program och planer 2018 beslutade 
kommunfullmäktige om en konsekvent och tydlig integrering av jämställdhet i 
ordinarie styrning via planerings- och uppföljningsprocessen. Redovisning av hur 

kommunkoncernens arbete bidrar till uppfyllelse av de jämställdhetspolitiska målen 
och CEMR sker till kommunfullmäktige i särskild bilaga i samband med behandlingen 

av årsredovisningen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 21 februari 2020 

• Bilaga, motion om könsneutrala suffix från Stina Jansson (FI) med flera väckt 
den 27 januari 2020 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
 

 



 
Motion: Könsneutrala suffix  

 
2016 lade Feministiskt Initiativ en motion om avkodning av könssuffix vid politiska 
förtroendeuppdrag och arbete i offentlig förvaltning. Kommunen valde senare att i enlighet 
med motionens yrkande att ändra begreppet “tjänsteman” till “tjänsteperson”. Ett naturligt 
nästa steg är givetvis att nu även ändra resterande könskodade begrepp. Att ha ett politiskt 
förtroendeuppdrag eller vara anställd inom offentlig förvaltning ska inte innebära att 
personen med automatik benämns som man, utan måste vara möjligt under en könsneutral 
benämning. 
 
Språket avspeglar verkligheten och med vår ojämställda historia är det inte konstigt att 
språket också är ojämställt. Förr i tiden var riksdagsmän och tjänstemän alltid män vilket 
speglas i beteckningarna. Då dessa yrken sedan länge inte utövas enbart av män kan det 
vara av stor vikt att se över yrkesbeteckningar. Karin Milles, docent i svenska vid Södertörns 
högskola, forskar om språkpolitik och feministiska språkreformer och skriver i sin bok 
Jämställt språk att könsmärkta yrkesbeteckningar kan upplevas som ett sätt att osynliggöra 
kvinnor.  
 
På arbetsplatser är jämställdhet ett ledord som innebär att alla kvinnor och män ska ha 
samma makt, rättigheter och villkor i samhället och på arbetsplatsen. Den 7 december 2005 
antog riksdagen mål för svensk språkpolitik och ett av målen var att svenskan ska vara 
vårdad, enkel och begriplig. I beslutet synliggjordes också att språkbruk som konserverar 
könsroller och osynliggör kvinnor i exempelvis myndighetstexter är viktiga att motverka. Ett 
jämställt språk ska rikta sig till alla invånare. 
 
Malmö kommun röstade under 2016 för en uppdatering av beteckningarna som åsyftas i 
denna motion, till stor del motiverat av ovanstående resonemang. Uppsala kommun 
undertecknade i februari 2015 CEMR-deklarationen. Därmed förbinder sig kommunen att 
integrera jämställdhetsperspektivet i hela organisationen och på alla nivåer.  
 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi:  
 

- Att könssuffixet “-man” ersätts av det könsneutrala “-person” i alla sammanhang som 
kommunen använder dessa beteckningar.  

- Av ekonomiska och miljömässiga hänsyn bör utbytet av exempelvis skrivet material 
ske efterhand som det förbrukas, medan all nyproduktion bör ändras snarast.  

 
 
Stina Jansson (F!) 
Lovisa Johansson (F!) 
Charlie Strängberg (F!) 
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