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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-12-16

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 324

Svar på mot ion om reseberät telser från Stefan
Hanna (-)

KSN-2020-00492

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den
27 januari 2020

Att politiker och tjänstemän som på skattebetalarnas bekostnad genomför
resor på över 36 timmar efter genomförd resa ska presentera en skriftlig
reseberättelse.
Att reseberättelserna ska vara kortfattade och fokusera på att beskriva det som
den enskilde rapporterande anser var av mest kunskapsvärde, eller
framtidsnytta, för andra inom Uppsalakommun att ta del av.
Att reseberättelser ska anmälas till protokollen kopplade till relevant nämnd-
eller styrelsemöten.
Att reseberättelser ska anmälas senast två nämnd/styrelsemöten efter
genomförd resa.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 8 december 2020 § 389
Tjänsteskrivelse daterad 9 juni 2020
Bilaga 1, Motion om reseberättelser från Stefan Hanna (-)

Yrkande

Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-) yrkar bifall till motionen.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-12-16

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

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

Reservat ioner

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

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Det blir allt mer uppenbart för allt fler att det livslånga lärandet har stor betydelse för den
enskildes framtidsmöjligheter och för att samhällsutvecklingen ska bli positiv.
Organisationer som är bra på att spridakunskaper mellan sina medarbetare och andra
berörda utvecklas också bättre än verksamheter som är dåliga på liknande
kunskapsspridning. Det borde vara självklart för kommunen att bifalla motionen och
säkerställa att politiker och tjänstemän som på skattebetalarnas bekostnad genomför
resor på över 36 timmar efter genomförd resa ska presentera kortfattade skriftliga
reseberättelser. Reseberättelser som kortfattat beskriver det rapportören anser vara de
viktigaste lärdomarna från resan. Idag får vi inte sådana undertecknade av varje
deltagare på ett längre arrangemang. Jag tycker att det är dåligt att inte motionen
bifalls.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-12-08

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 389

Svar på mot ion om reseberät telser från Stefan
Hanna (-)

KSN-2020-00492

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den
27 januari 2020

Att politiker och tjänstemän som på skattebetalarnas bekostnad genomför
resor på över 36 timmar efter genomförd resa ska presentera en skriftlig
reseberättelse.
Att reseberättelserna ska vara kortfattade och fokusera på att beskriva det som
den enskilde rapporterande anser var av mest kunskapsvärde, eller
framtidsnytta, för andra inom Uppsalakommun att ta del av.
Att reseberättelser ska anmälas till protokollen kopplade till relevant nämnd-
eller styrelsemöten.
Att reseberättelser ska anmälas senast två nämnd/styrelsemöten efter
genomförd resa.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 9 juni 2020
Bilaga 1, Motion om reseberättelser från Stefan Hanna (-)

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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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 reseberättelser från Stefan 
Hanna (-)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.  

 

Ärendet 

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
27 januari 2020   

Att politiker och tjänstemän som på skattebetalarnas bekostnad genomför resor på 

över 36 timmar efter genomförd resa ska presentera en skriftlig reseberättelse.  

Att reseberättelserna ska vara kortfattade och fokusera på att beskriva det som den 

enskilde rapporterande anser var av mest kunskapsvärde, eller framtidsnytta, för 

andra inom Uppsala kommun att ta del av.  

Att reseberättelser ska anmälas till protokollen kopplade till relevant nämnd- eller 
styrelsemöten.  

Att reseberättelser ska anmälas senast två nämnd/styrelsemöten efter genomförd 

resa. 

Motionen återges som bilaga. 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-06-09 KSN-2020-00492 

  
Handläggare:  

Christian Dahlmann 

 

 
 

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

I december 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om en studieresa för 

kommunstyrelsens arbetsutskott till Lund och Helsingborg. I samband med beslutet 
om resan uppdrog kommunstyrelsen till kommunledningskontoret att utveckla de 
reserapporter som skrivs efter genomförda resor. Reseberättelserna ska innehålla 

reflexioner från deltagande förtroendevalda och lyfta fram lärdomar, erfarenheter och 

eventuella konkreta resultat från resan.  

Reserapporterna anmäls i kommunstyrelsen och är tillgängliga för allmänheten genom 
Uppsala kommuns diarium. Reserapporten efter genomförd studieresa till Lund och 
Helsingborg skrevs enligt denna modell och samtliga genomförda studieresor som sker 

framöver ska redovisas på samma sätt.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inga med föreliggande förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 9 juni 2020 

• Bilaga 1, Motion om reseberättelser från Stefan Hanna (-) 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 

 



2020-01-10 

Motion om reseberättelser 

Det talas mycket om att vi lever i en tid där det ständiga lärandet är en förutsättning för att 
enskilda människor och verksamheter ska klara en allt högre utvecklingstakt och en tuffare 
global konkurrens. Jag tillhör dem som anser att det är en klok slutsats av vad som krävs för 
att säkerställa egna valmöjligheter inom arbetsmarknaden och för ett samhälle att klara 
konkurrensen med andra samhällen. Det finns många sätt att utveckla kommunens metoder 
för att uppmuntra ständigt lärande bland politiker och tjänstemän. Jag anser att kommunen 
alltid måste säkerställa så många smarta sätt som möjligt för att öka vår lokala 
kunskapsmassa. 
 
Det genomförs löpande inrikes och utrikes resor på skattebetalarnas bekostnad. Det kan 
vara värdefulla aktiviteter för kompetensuppbyggnad, relevanta erfarenhetsutbyten och för 
att bidra till att stärka Uppsala kommun. Dessa resor kan med fördel följas upp bland annat 
genom att varje deltagande politiker sammanfattar sina personliga viktigaste lärdomar vid 
studiebesök och andra resor. Politikers rapporter kan med fördel biläggas till en promemoria 
från eventuella tjänstemän som deltagit på resan.  Med fördel kan redogörelsen redovisas på 
max en A4. Jag anser att det är viktigt att en hel nämnd, en hel styrelse eller en avdelning 
kan få ta del av de lärdomar, erfarenheter och konkreta resultat som alla dessa resor 
förväntas ge. Med fördel kan kommunens politiker och tjänstemän avstå från resor om det 
inte är uppenbart att de kommer att ge ett värde som minst motsvarar resekostnaderna. 
Reserapporterna från politiker bör anmälas till berörda nämnders protokoll och bli 
tillgängliga för allmänheten. 
 
Under några år skrev jag liknande rapporter till kommunstyrelsen efter deltagande i 
Almedalsveckan. Eftersom det enbart var jag som gjorde det, av de politiker som deltog, 
slutade jag med det. Jag vet att det inte är tidskrävande att snabbt summera de viktigaste 
lärdomarna och intrycken från en resa. 
 
Jag yrkar: 

Att politiker och tjänstemän som på skattebetalarnas bekostnad genomför resor på över 36 
timmar efter genomförd resa ska presentera en skriftlig reseberättelse.  

Att reseberättelserna ska vara kortfattade och fokusera på att beskriva det som den enskilde 
rapporterande anser var av mest kunskapsvärde, eller framtidsnytta, för andra inom Uppsala 
kommun att ta del av.  

Att reseberättelser ska anmälas till protokollen kopplade till relevant nämnd- eller 
styrelsemöten. 

Att reseberättelser ska anmälas senast två nämnd/styrelsemöten efter genomförd resa.  

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 
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