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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokollsutdrag 2020-04-07 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 130  

Delegationsresa till Nordamerika - flytt av resa 
till 2021 

KSN-2019-03089 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att kommunstyrelsens presidium och stadsdirektör deltar på studieresa till 
Nordamerika i oktober 2021, samt  

2. att uppdrag till stadsdirektör att utse tjänstepersoner som deltar på resan. 

Reservation 

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

Yrkande 

Tobias Smedberg (V) yrkar avslag till föreliggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet 

bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Den 11 december 2019 § 296 fattade kommunstyrelsen beslut om att 
kommunstyrelsens presidium och stadsdirektör ska delta på en studieresa till 

Nordamerika i oktober 2020. På grund av rådande läge med smittspridning av COVID-
19 kan inte resan genomföras som planerat. Nytt datum för resan är istället i oktober 

2021. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-31 
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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. 

Delegationsresa till Nordamerika - flytt av resa 
till 2021  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att kommunstyrelsens presidium och stadsdirektör deltar på studieresa till 

Nordamerika i oktober 2021, samt  
2. att uppdrag till stadsdirektör att utse tjänstepersoner som deltar på resan. 

 

Sammanfattning 

Den 11 december 2019 § 296 fattade kommunstyrelsen beslut om att 
kommunstyrelsens presidium och stadsdirektör ska delta på en studieresa till 
Nordamerika i oktober 2020. På grund av rådande läge med smittspridning av COVID-

19 kan inte resan genomföras som planerat. Nytt datum för resan är istället i oktober 
2021. 

Ärendet 

Uppsala kommun har tillsammans med Uppsala universitet inbjudits att besöka 
Uppsalas vänort Minneapolis i oktober 2020.Bakgrunden är att Minneapolis antagit en 

ny utvecklingsplan, Minneapolis 2040, med ambitiösa mål inom området hållbart 
samhällsbyggande. Samma område är utpekat fokusområde i det strategiska 

samarbetsavtalet mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet. Minneapolis stad 
och University of Minnesota önskar därför byta erfarenheter och kunskap med Uppsala 
kommun och universitet kring hur man kan skapa ett hållbart samhälle och stad och 

hur man kan bygga samverkan mellan kommun och akademi inom området. En resa 

till Minneapolis skapar även möjligheter att besöka andra städer i Nordamerika som 
ligger i framkant vad gäller hållbarhets-, stadsplanerings-, och trygghetsfrågor. 

Kommunstyrelsen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen 2020-03-31 KSN-2019-03089 

  
Handläggare:  

Christian Dahlmann 
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På grund av rådande läge med smittspridning av COVID-19 och osäkerhet kring om och 
hur man kan resa under hösten 2020 föreslås att resan skjuts ett år fram i tiden och 
genomförs i oktober 2021 istället. Frågan har diskuterats med våra värdar i Minneapolis 

samt Uppsala universitet och alla parter är överens om att det är en fördel om resan 
kan genomföras under hösten 2021 istället för under hösten 2020.  

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret 

Ekonomiska konsekvenser 

Uppskattad kostnad för resa och uppehälle för fyra personer är 75 000 kronor. En flytt 

av resan till oktober 2021 medför inga ytterligare kostnader. Kostnaden tas i beaktande 
i Mål och budget 2021-2023 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-03-31 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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