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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:

Protokollsutdrag 2019-11-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 332

Deltagande vid Mälardalsrådets
benchmarkingresa till Manchester

KSN-2019-03185

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. attUppsala kommuns ledamöter i Mälardalsrådets styrelse representerar Uppsala
kommun vid Mälardalsrådets benchmarkingresa till Manchester den 5-7 februari
2020.

Reservation

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

Yrkande

Stefan Hanna (-)yrkar avslag till föreliggande förslag.

Beslutsgång

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

Sammanfattning

Mälardalsrådet arrangerar den 5:e –7:e februari 2020 en så kallad benchmarkingresa till
Manchester, England. Mälardalsrådets styrelse är inbjudna att delta på benchmarkingresan.
I styrelsen representeras Uppsala kommun av kommunstyrelsens ordförande och
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 24 oktober 2019
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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. 

Deltagande vid Mälardalsrådets 
benchmarkingresa till Manchester  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att Uppsala kommuns ledamöter i Mälardalsrådets styrelse representerar 

Uppsala kommun vid Mälardalsrådets benchmarkingresa till Manchester den 5 – 7 
februari 2020.   

 

Ärendet 

Mälardalsrådet arrangerar den 5:e – 7:e februari 2020 en så kallad benchmarkingresa 
till Manchester, England. Mälardalsrådets styrelse är inbjudna att delta på 
benchmarkingresan. I styrelsen representeras Uppsala kommun av kommunstyrelsens 

ordförande och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. 
 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

Föredragning 

Mälardalsrådets benchmarkingarbete syftar till att inhämta kunskap om Stockholm-

Mälarregionens position i globala jämförelser samt utbyta erfarenheter med andra 
ledande regioner. 
 

Vartannat år väljer Mälardalsrådet en ledande storstadsregion att studera närmare på. 
Man samlar kunskap om den utvalda regionen. Sen anordnats aktiviteter för att bredda 

utbytet av det man lär sig. Aktiviteterna är enskilda möten, seminarier och resor. 

Aktiviteterna riktar sig till representanter från politik, akademi och näringsliv. Det 
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bidrar till att stärka samarbetet i Stockholm-Mälarregionen och främja utvecklingen 
mot en hållbar, attraktiv och konkurrenskraftig storstadsregion i världsklass. 2020 
fokuseras arbetet på Manchester i England. Som en del i detta arbete arrangeras en 

benchmarkingresa till Manchester den 5:e – 7:e februari 2020. 
 
Under resan ges möjlighet att närmare studera: 

- Northern Powerhouse Rail, ett större infrastrukturprojekt som ska binda ihop 
de större städerna i norra delarna av England. Målet är att öka möjligheterna 

för pendling till arbete och studier samt främja näringslivsutvecklingen. 
- Greater Manchester Combined Authority (GMCA) och deras strategi, Work & 

Skills, som ska främja kompetensen hos invånarna 

- University of Manchester och universitetets innovationsbolag UMI3 som 

kommersialiserar relevant forskning och erbjuder en modern inkubatormiljö 
som är en del i Manchesters större innovationsstödssystem.  

Ekonomiska konsekvenser 

Deltagaravgiften är 14 000 kr per person och täcker alla kostnader i samband med 

deltagandet inklusive resa och boende. Kostnaden ryms inom kommunstyrelsens 

anslag för internationella kontakter 2020. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 24 oktober 2019 
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Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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