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126. Motion av Caroline Andersson m fl (alla S) 

om att säkerställa äldres tillgång till böcker 
och folkbildning 

127. Motion av Malena Ranch och Maria Gard-
fjell (båda MP) om ökade kunskaper och 
förebyggande arbete mot hedersvåld 

128. Motion av Maria Gardfjell (MP) om en 
parklek i Uppsala 

129. Motion av Johan Lundqvist (MP) om trygga 
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KF 2013-05-27) 

133. Interpellation av Huseyin Alpergin (V) om 
samlingsplatser för ungdomar (bordlagd KF 
2013-05-27) 

134. Interpellation av Malena Ranch (MP) om 
meddelarfrihet i offentligt finansierad verk-
samhet (bordlagd KF 2013-05-27), svar 
separat 

135. Interpellation av Stefan Lundkvist (-) om ett 
samlat grepp om de pedagogiska lokalerna, 
svar separat 

136. Interpellation av Stefan Lundkvist (-) om 
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svar separat 

137. Interpellation av Pavel Gamov (SD) om par-
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Handlingarna till sammanträdet finns tillgängliga i 
Stadshuset, kommunledningskontoret och kom-
muninformationen, stadsbiblioteket, Svartbäcks-
gatan 17, samt på uppsala.se 
 
Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds i 
TV Uppsala och på uppsala.se 
 
Uppsala den 28 maj 2013 
 

             
Lars Bäcklund  Astrid Anker 
ordförande  sekreterare 
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Nr 116. Ändring av bolagsordningen 
för Studentstaden AB  
KSN-2013-0765 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att godkänna bolagsordningen för Studentstaden 
AB i enlighet med ärendets bilaga. 
 
Uppsala den 22 maj 2013 
På kommunstyrelsen vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Karin Ericsson (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande; Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Irene Zetterberg, Milischia Rezai 
(båda S) och Rickard Malmström (MP). 
 
Ärendet 
Styrelsen för Uppsala Stadshus AB har lämnat 
förslag till ändring av bolagsordningen för 
Studentstaden AB. 
 
Föredragning 
De ändringar som föreslås avser dels en komp-
lettering i befintlig bolagsordning med det kom-
munala ändamålet och den kommunala kompe-
tensen dels en utökning av styrelsens storlek. 
 
Genom den förändring som gjorts i kommunal-
lagen ska för kommunala bolag i bolagsordningen 
framgå att de kommunalrättsliga principerna gäller 
för bolagen. Genom denna justering av bolags-
ordningen kommer bolaget att uppfylla de sk 
Tekal-kriterierna vilket medför att handel mellan 
bolaget och dess ägare kan ske utan föregående 
upphandling. 
 

Förändringen av styrelsens storlek, en utökning, 
görs dels för att bolaget har en relativ storlek som 
motiverar en mer omfattande styrelse dels för att 
harmonisera storleken till den styrelse som ägaren, 
Uppsalahem AB, har. 
 
De justeringar som föreslås är ur ett ägarperspektiv 
sådana justeringar som gjorts för all övriga bolag i 
bolagskoncernen. Då Studentstaden AB genom 
Uppsalahem AB:s förvärv av de resterande aktier-
na i bolaget blir ett helägt kommunalt bolag ska 
även detta bolag ha en bolagsordning som harmo-
nierar med vad som gäller för övriga. 
 
Bilaga  
 
Studentstaden i Uppsala AB  
 
Org nr 556233-8649   
 
Bilaga 
Bolagsordning för Studentstaden i Uppsala AB 
 
 
§ 1 FIRMA 
Bolagets firma är Studentstaden i Uppsala 
Aktiebolag. 
 
§ 2 STYRELSENS SÄTE 
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Uppsala 
kommun. 
 
§ 3 FÖREMÅLET FÖR OCH ÄNDAMÅLET 
MED BOLAGETS VERKSAMHET 
Bolaget ska, med tillämpning av de kommu-
nalrättsliga principerna enligt 2 kap. och 8 kap. 3 c 
§ kommunallagen (1991:900), direkt eller indirekt 
äga och förvalta fast och lös egendom samt att 
upplåta fast egendom i huvudsak som bostäder till i 
första hand universitetsstuderande i Uppsala, och 
även bedriva annan därmed sammanhängande 
verksamhet. Nämnda kommunalrättsliga principer 
utgör inget hinder för att verksamheten ska be-
drivas enligt affärsmässiga principer alt. på affärs-
mässiga grunder vid tillämpning av 2 § lagen 
(2010:879) om allmännyttiga kommunala bostads-
aktiebolag och 3 kap 6 § lagen (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter. Vid likvidation ska 
bolagets behållna tillgångar tillfalla Uppsala 
kommun. 
 
 
 
 



 

 
Bolaget ska främja bostadsförsörjningen i Uppsala 
kommun. 
 
§ 4 AKTIEKAPTIAL 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst femtiomiljoner 
(50.000.000) kronor och högst tvåhundramiljoner 
(200.000.000) kronor. 
 
§ 5 AKTIEANTAL 
Antalet aktier skall vara lägst femhundratusen 
(500.000) och högst två miljoner (2.000.000) 
stycken. 
 
§ 6 STYRELSE 
Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst nio 
(9) ordinarie ledamöter med högst fem (5) 
suppleanter. 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uppsala 
kommun för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det att allmänt val till kommun-
fullmäktige förrättats intill slutet av den bolags-
stämma som följer efter nästa val till kommun-
fullmäktige. 
 
§ 7 REVISORER 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte 
räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses på årsstämma lägst en 
och högst två revisorer utan eller med högst två 
suppleanter. 
 
§ 8 KALLELSE 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev 
med posten till aktieägarna eller genom kungörelse 
i tidning inom den ort där styrelsen har sitt säte. 
Brev skall avsändas och kungörelse ske tidigast 
fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
 
§ 9 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN 
På årsstämma skall följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Fastställande av dagordning 
4. Val av en eller två justeringsmän 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen 
sammankallad. 
6. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om 
ledamöter och suppleanter i styrelsen samt i före-
kommande fall lekmannarevisorer 
7 Val av revisorer, jämte suppleanter. 
 
 

 
8. Framläggande av årsredovisningen och revi-
sionsberättelsen samt i förekommande fall kon- 
cernresultaträkning, koncernbalansräkning och 
koncernrevisionsberättelse. 
9. Beslut 

a) om fastställelse av resultaträkningen och 
balansräkningen samt i förekommande fall 
koncernresultaträkning och koncernbalans-
räkning, 

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust enligt den fastställda balans-
räkningen, 

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
och verkställande direktören. 

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer 
och i förekommande fall lekmannarevisorer.  
11. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hän-
skjutits stämman 
 
§ 10 RÄKENSKAPSÅR 
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 11 HEMBUD 
Har aktie- oavsett fångets art- övergått till ny ägare 
skall aktien genast av förvärvaren hembjudas övri-
ga aktieägare till inlösen genom skriftlig anmälan 
hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall 
därvid styrkas. Anmälan skall även Innehålla upp-
gift om villkoren för äganderättsövergången och 
den ersättning som lämnats för aktien samt de 
villkor som förvärvaren ställer för inlösen.  
 
När anmälan gjorts om akties övergång skall detta 
genom styrelsens försorg genast antecknas i aktie-
boken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget 
skall lämna en underrättelse om hembudet till varje 
lösningsberättigad med känd postadress med an-
modan till den, som önskar begagna lösningsrätten, 
att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bo-
lagets styrelse inom två månader räknat från an-
mälan till styrelsen om akties övergång. Erbju-
dande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre 
antal aktier än erbjudandet omfattar. 
 
Anmälan om lösningsrätt skall genom styrelsens 
försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift 
om dagen för anmälan. Anmäler sig flera lösnings-
berättigade, skall företrädesrätten dem emellan be-
stämmas genom lottning, verkställd av notarius 
publicus, dock att om samtidigt flera aktier 
hembjudits, aktierna först, så långt kan ske skall 
jämnt fördelas bland dem som framställt lös-
ningsanspråk. 



 

 
Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av 
köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris som 
kan påräknas vid försäljning under normala för-
hållanden. Lösenbeloppet skall betalas inom en 
månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev 
bestämt. 
 
Kommer förvärvaren och den som begärt att få 
lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, 
skall den som har begärt inlösen inom två månader 
från det att lösningsanspråket framställdes hos 
bolaget väcka talan angående hembudet. 
 
När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjats, 
äger den som gjort hembudet att bli registrerad för 
aktien. 
 
Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva 
rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter 
för aktien. 
 
§ 12 MEDDELA UPPSALA KOMMUN 
Bolaget ska se till att fullmäktige i Uppsala kom-
mun får ta ställning innan sådana beslut i verk-
samheten som är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt fattas. 
 
§ 13 ÄNDRING AV BOLAGSORDNING 
Denna bolagsordning får inte ändras utan 
godkännande av fullmäktige i Uppsala kommun. 
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Nr 117. Samarbetsavtal mellan Upp-
sala Arena 2010 AB (Arenabolaget) 
och Uppsala kommun om genom-
förande av projekt avseende uppfö-
rande av inomhusarena för idrott 
samt andra verksamheter och evene-
mang i Uppsala 
KSN-2007-0162 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
 
att godkänna samarbetsavtalet mellan Uppsala 
Arena 2010 AB och Uppsala kommun om 
genomförande av projekt Uppsala arena enligt 
ärendets bilaga 1, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att för projektets 
genomförande utgöra kommunens förhandlingspart 
gentemot Uppsala Arena 2010 AB, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att 
fatta beslut om vem som ska få bilda och bli 
aktieägare i fastighetsbolaget, 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att i förslag till 
IVE 2015-2018 beakta de ekonomiska konsek-
venserna, samt 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att fatta de beslut 
i övrigt som krävs för projektets genomförande i 
enlighet med föredragningen. 
 
Maria Gardfjell och Frida Johnsson (båda MP) 
reserverar sig enligt bilaga A. 
 
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig enligt 
bilaga B. 
 
Uppsala den 5 juni 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllan-
der (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 

(båda FP), Stefan Hanna (C), Marlene Burwick, 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Bengt Westman 
(alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda 
MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Simone Falk, Louise Lan-
derholm Bill (båda M), Peter Nordgren (FP), Irene 
Zetterberg, Milischia Rezai (båda S), Rickard 
Malmström (MP) och Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Uppsala kommun har i olika utredningar identi-
fierat idrottens behov av nya arenor samt behovet 
av en multiarena för idrott och evenemang för att 
öka stadens attraktivitet och stödja en fortsatt 
näringslivsutveckling. Näringslivet tog, tillsam-
mans med Almtuna IS, för ett antal år sedan initia-
tiv till att bygga en multiarena i Gränbyområdet. 
Efter flera års planering så enades Uppsala kom-
mun och arenabolaget om ett förslag till samarbets-
avtal i syfte att bygga en arena med arbetsnamnet 
Uppsala Arena. Förslaget till samarbetsavtal be-
handlades av kommunfullmäktige den 27 septem-
ber 2010 varvid kommunfullmäktige beslutade 
följande 

 
 -godkänna det av fastighetsnämnden före- 
 slagna samarbetsavtalet om genomförande av 
 projektet Uppsala arena, 

-uppdra till fastighetsnämnden att för pro-
jektets genomförande utgöra kommunens 
förhandlingspart gentemot Arenabolaget, 

 -uppdra till kommunstyrelsen att, på förslag  
 av fastighetsnämnden, fatta de beslut som  
 krävs inför avtalade avstämningstillfällen, 
 -i enlighet med samarbetsavtalet uppdra till  
 kommunstyrelsen att under projekteringstiden  
 koordinera samverkan mellan kommunens  
 arenabolag och Arenabolaget i syfte att ge- 
 mensamt planera och optimera evenemangs- 
 utbudet i Uppsala, 
 -uppdra till kommunstyrelsen att i IVE fr o m  
 2013 beakta de ekonomiska konsekvenserna. 
 
Fullmäktiges beslut den 27 september 2010 (nr 
105) överklagades hos förvaltningsrätten med be-
gäran om att få beslutets laglighet prövad. För-
valtningsrätten upphävde beslutet i dom den 16 
december 2010. Av domskälen framgår bl.a. att 
kommunens godkännande av samarbetsavtalet, 
som innebär att ett kapitaltillskott ska utgå till 
Arenabolaget och Fastighetsbolaget samt att kom-
munen ska ingå ett hyresavtal och tomträttsavtal, 
utgör ett gynnande stöd ur statstödssynpunkt. Då 
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kommunen inte lämnat upplysningar till Rege-
ringen om stödet i enlighet med 6 § lagen 
(1994:1845) om tillämpningen av Europeiska 
unionens statsstödsregler före det att fullmäktiges 
beslut fattades befanns beslutet stå i strid med 
nämnda lag och upphävdes. Det ska här anmärkas 
att rätten inte tog ställning till om stödet var ett 
lagligt eller olagligt statsstöd i sig vilket endast 
EU-domstolen kan göra. När det gäller frågan om 
stödet var förenligt med kommunallagens bestäm-
melser fann rätten att stödet inte kunde anses strida 
mot kommunens allmänna kompetens eller 2 kap. 
8 § andra stycket kommunallagen. Kommunen 
befanns inte heller ha agerat i strid med 1 kap. 9 § 
regeringsformen eller plan- och bygglagen.  
 
Kommunen valde att inte överklaga domen och 
vidtog istället som en beredningsåtgärd att anmäla 
ett planerat stöd till Näringsdepartementet. Det 
planerade stödet var i allt väsentligt detsamma som 
det av rätten upphävda beslutet. För att säkerställa 
EU-kommissionens godkännande av det tilltänkta 
stödet utarbetades därför ett nytt samarbetsavtal 
som, till skillnad från det tidigare, innehåller en 
bestämmelse om en option för kommunen att lösa 
in 100 procent av aktierna i Fastighetsbolaget. 
Optionen bedöms ge en bra värdebalans i förhål-
lande till kommunens tänkta investering om 150 
mnkr. Kommunen har inget intresse av att bli ägare 
av arenan utan optionens värde ligger i att kom-
munen i framtiden kan sälja den och därmed återfå 
sin investering. Kommunens upplysningar ledde 
till att Näringsdepartementet den 26 april 2011 
lämnande ett första förslag till anmälan till EU-
kommissionen som därefter följdes av en formell 
notifiering den 7 december 2011. Kommissionen 
inledde en fördjupad utredning i mars 2012 och i 
ett beslut den 2 maj 2013 godkände kommissionen 
stödet. Kommissionen bedömde att kommunens 
medfinansiering av arenan var både nödvändig och 
proportionerlig för att förverkliga projektet, samt 
tillräckligt öppen för alla på icke-diskriminerande 
villkor utan att gynna ett visst företags engage-
mang i arenan. Stödet ansågs förenligt med den in-
re marknaden. Inför godkännandet har Sverige (läs 
kommunen) åtagit sig att 
 
(i) genomföra samarbetsavtalet och dess tillägg,  
(ii) inte mindre än 95 procent av kommunens 
hyrestid ska användas för skol- och ungdoms-
idrott, ideella föreningar och allmänhetens fritids-
sport, 
 

(iii) Sverige ska till kommissionen överlämna sam-
arbetsavtalet och därtill hörande avtal samt 
(iv) inge årliga rapporter om genomförandet av 
stödet, i synnerhet med avseende på punkt (ii) 
ovan, för tiden fram till slutet av år 2020. 
 
Föredragning 
Uppsala växer och kommunmedlemmarnas int-
resse för ungdoms- och idrottsverksamhet sätter 
hårt tryck på befintliga anläggningar. Besöks-
näringen som tillväxtfaktor betyder alltmer och 
antalet kongresser liksom kultur- och idrottsevene-
mangen ökar succesivt. Näringslivet globaliseras 
och nationella och internationella kongresser och 
affärsmöten efterfrågar kvalitet vad gäller lokaler 
och ett pulserande och aktivt kulturutbud. 
 
I Uppsala har även elitidrotten på senare tid befäst 
och stärkt sin position i de högsta divisionerna och 
tillsammans med kommunen, bland annat genom 
projektet Elitidrottsstaden, stärkt sina organisa-
tioner och sin ekonomi.  
 
En grundförutsättning för både idrotts- och kul-
turverksamheten är väl fungerande arenor och 
mötesplatser. Kommunala beslut under de senaste 
åren har resulterat i byggandet av Relitahallen, en 
inomhusarena för bandy som invigdes 2011 och 
SEB USIF arena, en arena för bland annat tennis 
och basket i Rosendalsområdet som invigdes 2012. 
Både dessa arenor får tillsammans, ett kommunalt 
stöd med ca 6,2 mnkr årligen. Fyrishov AB kom-
mer i augusti i år att inviga sin nya utbyggda an-
läggning. Den så kallade Bästa Arenan, en arena 
som kombinerar fem fullstora innebandyplaner och 
en stor fri idrottsanläggning belägen på Gränby-
fältet, kommer att börja byggas inom de närmaste 
åren. 
 
Det finns begränsningar i Uppsala när det gäller 
antalet besökare inom både konferens-, kongress- 
och idrottsverksamheten. Fyrishov, den största 
inomhusarenan i Uppsala, maximerar sin publik-
kapacitet till ca 3 000 personer vid idrottsar-
rangemang och ca 5 000 stående besökare vid kon-
sert- och mässarrangemang. Behovet av en större 
arena för både mässor, konserter och idrottsar-
rangemang i Uppsala är väl dokumenterat. 
 
Näringslivet tog redan för ett antal år tillsammans 
med Almtuna IS, sedan initiativ, att skapa en 
multi-arena i Gränbyområdet. Kommunen har 
stöttat projektet genom att bidra med 
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projekteringsmedel och aktivt delta i olika 
förstudier och utredningar.  
 
Uppsala Arena som inkluderar en huvudarena och 
två flyglar, egentligen tre arenor i en, är en arena 
som vid ett och samma tillfälle kan ta emot över 
10 000 besökare. Det gör den till den fjärde största 
inomhusarenan i Sverige. 
 
Samarbetsavtal 
Efter EU-kommissionens beslut den 2 maj i år in-
tensifierades arbetet mellan Arenabolaget och 
kommunen. Det förslag till samarbetsavtal som 
utarbetats är i praktiken identiskt med den avsikts-
förklaring som kommunen inlämnat till EU-
kommissionen och som resulterat i kommissionens 
beslut. Samarbetsavtalet består av ett huvudavtal 
med sju bilagor. I förhållande till kommunfull-
mäktiges beslut 2010, som även det bestod av ett 
huvudavtal med sju bilagor, har två bilagor bytts 
ut. Nya bilagor är dels bilaga sex, villkor för 
optionsavtalet dels bilaga sju, huvudsakliga villkor 
för särskilt avtal mellan kommunen och fastig-
hetsbolaget.  
 
Bilaga sex, villkor för optionsavtalet 
Aktieägarna ska till kommunen upplåta en option 
där kommunen får rätt att förvärva samtliga aktier i 
fastighetsbolaget. Optionen ges i utbyte mot att 
kommunen tillskjuter 150 mnkr genom ett ovill-
korat tillskott till fastighetsbolaget. Optionen kan 
lösas in tidigast efter fem år och gäller till år 25 
räknat från att den börjar gälla. Optionen är över-
låtbar till annan part där fastighetsbolaget har rätt 
att först lämna bud på optionen. Under den tid som 
kommunen äger optionen ska fastighetsbolaget till 
fullo äga arenan och har ej heller rätt att ge någon 
utdelning till aktieägarna. 
 
Bilaga sju, huvudsakliga villkor för särskilt avtal 
mellan kommunen och fastighetsbolaget 
Bilaga sju reglerar förutsättningarna för det avtal 
som senare ska tecknas mellan Arenabolaget och 
kommunen och definierar bland annat vilka urvals-
kriterier som gäller för fastighetsbolaget och dess 
aktieägare. Kommunen ska, efter förslag från fas-
tighetsbolaget, fatta beslut om vem som ska få bil-
da och bli aktieägare i fastighetsbolaget. I samma 
bilaga regleras förutsättningarna för evenemangs-
bolaget, dock med den skillnaden att det är fastig-
hetsbolaget som beslutar om vilket evenemangs-
bolag och vilka ägare som ska ingå i evene-
mangsbolaget. 
 

 
 
 
Projektet 
Förslag till innehåll, utformning och omfattning av 
arenan framgår av samarbetsavtalet med dess bila-
gor. Av projektplanen framgår att arenabolaget 
tecknat ett 50-tal avsiktsförklaringar med banker, 
företag och organisationer om ekonomisk medver-
kan i någon form, allt från ägande i fastighetsbolag 
och evenemangsbolag till hyra av tider i hallen, 
namnsponsring och köp av loger. 
 
Den totala kostnaden för projektet har nu beräknats 
till ca 750 mnkr, vilket kan jämföras med förutsätt-
ningar 2010 då arenan beräknades kosta 650 mnkr. 
Finansiering beräknas ske genom lån (440-480 
mnkr), ägarkapital (100-130 mnkr), leasing (25 
mnkr) och ett ovillkorat tillskott (150 mnkr) från 
Uppsala kommun. Ett fastighetsbolag bildas som 
ska upphandla byggnationen och äga arenan. Vida-
re bildas ett evenemangsbolag som hyr arenan av 
fastighetsbolaget och sköter själva uthyrnings-
verksamheten och driften av arenan. 
 
Arenabolagets affärsplan och kalkyler över såväl 
fastighetsbolagets som evenemangsbolagets intjä-
nandekraft har beräknats efter en försiktig-
hetsprincip. Initialt beräknas verksamhetens intäk-
ter bestå av hyra från kommunen (15 mnkr per år), 
hyresintäkter från evenemang och namnsponsors-
avtal (38 mnkr). Beräkningen baseras på en 45 
procentig beläggning. 
 
Kommunens ekonomiska åtagande i förslag till 
samarbetsavtal 
Kommunens åtagande är följande 
 

1) Ett ovillkorat tillskott om 150 mnkr till 
fastighetsbolaget vilket utbetalas när 
arenabolaget redovisat bindande avtal om 
att övrigt nödvändigt kapital om 600 mnkr 
är säkerställt 

2) Ingå ett 25-årigt hyresavtal med evene-
mangsbolaget om att hyra 20 procent av 
tillgänglig tid i arenans lokaler för 15 mnkr 
samt därutöver för år 1-4 förskottera en 
årshyra per år 

3) Förskottera 15 mnkr av det ovillkorade 
tillskottet om 150 mnkr för projektering 
och upphandling under tiden från att sam-
arbetsavtalet vunnit laga kraft till bygg-
start. Förskottet återbetalas om projektet 
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genomförs genom motsvarande minskning 
av kommunens tillskott på 150 mnkr. 

 
 
Kommunens och samhällets nytta 
Det ovillkorade tillskottet leder inte till något 
aktieägande i fastighetsbolaget och därmed inte 
heller till något ägaransvar. Någon direkt ekono-
misk avkastning på tillskottet utgår heller inte. Om 
däremot kommunen utnyttjar sin optionsrätt finns 
stora möjligheter till ett ökat värde av kommunens 
insatta tillskott. 
 
För kommunen värderas nyttan med arenans 
tillkomst i form av bland annat 

 ökad attraktion för destinationen Uppsala 
 turistekonomiska effekter motsvarande 

300 - 600 mnkr årligen vilket motsvarar en 
ökning med ca 30 procent av Uppsalas nu-
varande årliga omsättning, ca 1,6 mdkr 

 kvarhållen köpkraft i form av att uppsala-
bor inte reser till andra kommuner för att 
bevista större evenemang. Den kvarhållna 
köpkraften uppskattas till 135-170 mnkr de 
första 5-10 åren för att sedan öka 

 ny sysselssättning för mellan 500 - 700 
personer i ett tioårigt perspektiv vilket in-
nebär en direkt och indirekt skatteintäkt för 
kommun och landsting. Bruttoskattintäkten 
för kommunen beräknas år fem uppgå till 
86 mnkr 

 en fördel för uppsalabor som får möjlighet 
till nya slags upplevelser i Uppsala 

 förbättrade förutsättningar för elitidrotten i 
Uppsala 

 etableringar av nya företag 
 nyttjande av och ökat underlag för befint-

lig trafikinfrastruktur 
 värdetillväxt för kommunal tomtmark och 

fastigheter i arenans närhet 
 
Uppskattningen av ny sysselsättning inkluderar 
effekter av såväl uppförande av arenan, arenans 
kommande verksamhet, kvarhållen köpkraft, 
nyetableringar och följdinvesteringar. 
Den direkta skatteeffekten avser intäkter från sys-
selsättning i företag som direkt påverkas av besö-
karnas utlägg. Indirekt skatteffekt avser syssel-
sättning i företag som har dessa som kunder. 
Värdeökningen hos eventuellt tillkommande bygg-
rätter i arenans närhet torde kunna motsvara en 
betydande del av det ovillkorade tillskottet vid en 
försäljning. 

 
 
 
 
Marknadsbedömning Uppsala Arena 
 
2010 genomförde Uppsala kommun en mark-
nadsbedömning av Uppsala Arena och kom fram 
till bland annat följande slutsatser 
 

 Marknaden för kommersiella evenemang 
och möten växer snabbt. Uppsala har inte 
haft vare sig arenakapacitet eller hotell-
kapacitet för att ta större andelar av denna 
marknad 

 Uppsala placering för att ta andelar av den-
na marknad är optimal baserat på närhet 
till Arlanda, Stockholm, E4 samt de goda 
kommunikationerna inom staden 

 Uppsalas attraktivitet som destination och 
mötesstad ökar betydligt med den nya 
arenan 

 I och med att Uppsala i dagsläget stegvis 
tillförs all den arenakapacitet som behövts 
under åtskilliga år finns en unik möjlighet 
att koordinera genomförande samt be-
läggning av arenorna. Genom Destination 
Uppsala AB så kan – enligt ägardirektiv – 
detta ske med berörda arenors medverkan. 
Det förutsätter en öppenhet och transpa-
rens mellan såväl de kommunala arenorna 
som i förhållande till Uppsala Arena 

 Vare sig UKK eller den tillkommande 
innebandy- och friidrottsarenan utgör 
någon konkurrens till Uppsala Arena. 
Tvärtom välkomnas Uppsala Arena av 
UKK som ett starkt komplement i Upp-
salas arenautbud. Uppsala attraktivitet som 
kultur- och mötesstad ökar 

 Fyrishovs expansion medför– såvitt kan 
bedömas – en viss överlappande kapacitet 
till Uppsala Arena. Dock verkar överlapp-
ningen ytkapacitetsmässigt vara i de nedre 
arrangemangsstorlekarna och hanterbar. 

 Om Uppsala skall tillföras en fullgod 
ishockeyarena inom överskådlig tid så är 
föreslaget koncept den enda möjligheten 
baserat på den tid det skulle ta att utifrån 
alternativt läge planera, bedöma de ekono-
miska förutsättningar och marknads-
situationen. 
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Infrastruktur, belägenhet och plan 
Arenans föreslagna placering i Gränby är resultatet 
av Arenabolagets egen analys av de infrastruk-
turella och kommersiella förutsättningarna. 
Kommunen har i samverkan med arenabolaget 
arbetat efter förutsättningarna att i första hand 
pröva detta läge för en multiarena. Efter 
programarbete har kommunen konstaterat att 
projektet är plan- och miljömässigt genomförbart i 
det läget. 
 
Förutsättningar vad gäller påverkan på kring-
liggande område är analyserat i det gemensamma 
programmet för Gränby centrums utbyggnad och 
Uppsala arena. I beslutet pekas på att utredningen 
behöver kompletteras kring parkering, arkeologi, 
dagvatten, vattensalamandern samt miljökonsek-
vensbeskrivningen. Dessa har till största delen 
genomförts vilket kommer att underlätta detalj-
planearbetet. 
 
Placeringen av arenan intill Gränby köpcentrum 
innebär en omedelbar närhet till de planerade 
stomlinjerna för kollektivtrafiken med matning 
från centrum och resecentrum på ett avstånd om 
2.1 km. Det är angelägent att en frekvent kollektiv-
trafik till och från resecentrum möjliggör att besö-
kare till arenan väljer tillresa till Uppsala med tåg. 
Detta möjliggör i sin tur ett ökat flöde av besökare 
även till Uppsala city. 
 
Juridiska aspekter 
1)Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling  
(LOU) 
Öppenhet och transparens har präglat förutsätt-
ningen för kommunens och arenabolagets syn på 
projektet och tillämpningen av LOU har därför 
varit en del av genomförandemodellen. Kom-
munen och arenabolaget har i förslaget till sam-
arbetsavtal kommit överens om att bygg-
entreprenaderna avseende arenan skall upphandlas 
i konkurrens i enlighet vad som föreskrivs i be-
stämmelser i LOU ( Bilaga 1 p 4.6) 
 
2)Statstödsreglerna 
Frågan om huruvida ett ovillkorat tillskott på 150 
mnkr från kommunen till fastighetsbolaget och en 
kommunal förhyrning av lokalerna samt tomträtts-
valet står i överensstämmelse med EUs regler för 
statsstöd har varit föremål för en notifierings-

process hos EU-kommissionen. Av beslutet från 
EU-kommissionen per den 2 maj 2013 framgår att 
den föreslagna offentliga medfinansieringen är  
 
förenlig med EU:s regler om statligt stöd. Av be-
slutet framgår att den offentliga finansieringen 
både står i proportion till det mål som ska uppnås 
och är begränsad till det minimum som krävs för 
att uppnå detta mål. 
 
Avstämningstillfällen mellan parterna enligt det 
föreslagna samarbetsavtalet 
I det följande följer en sammanfattning av de av-
stämningspunkter, kontroller och förutsättningar 
för den kommunala insynen som samarbetsavtalet 
innefattar. 
 

1. Kommunen ska ha rätt till insyn i samtliga 
delar av projektet Fas 2 och även fort-
löpande hållas underrättad av arenabola-
get/fastighetsbolaget om projektet Fas 2:s 
fortskridande, i enlighet med de rutiner 
som parterna kommer närmare överens  
om. (Bilaga 1 4.2) 
 

2. Parterna är ense om att uppförandet av 
arenan främjas av öppen konkurrens. I 
syfte att konkurrensutsätta uppförandet av 
arenan i största möjliga mån, är parterna 
ense om att byggentreprenaderna avseende 
arenan ska upphandlas i konkurrens i en-
lighet med vad som föreskrivs i LOU. 
Parterna är vidare överens om att en av-
stämning ska ske innan upphandling av 
byggentreprenader inleds. (Bilaga 1 4.6) 
 

3. Parterna är vidare överens om att en av-
stämning ska ske parterna emellan i god 
tid före det att projektet Fas 3 inleds. Vid 
denna avstämning ska kontrolleras att pro-
jektet bedrivits i enlighet med det ingångna 
samarbetsavtalet. Avstämning ska ske vid 
ett möte med representanter från båda par-
ter. För det fall väsentliga avvikelser kan 
konstateras med avseende på projektets 
genomförande ska kommunen inte vara 
skyldig att fullgöra sina förpliktelser nedan 
förrän avvikelserna i fråga har åtgärdats. 
Som väsentlig avvikelse kan exempelvis 
anses väsentligt lägre eller väsentligt högre 
produktionskostnad, eller väsentligt för-
ändrad typ av byggnad. Kommunen kan 
dock oavsett faktisk produktionskostnad 
inte i något fall enligt samarbetsavtalet bli 
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skyldig att lämna tillskott till fastighets-
bolaget överstigande avtalade 150 mnkr. 
(Bilaga 1 4.8) 

 
4. En del av finansieringen av arenan avses 

komma att inflyta till följd av avtal med 
s.k. namnsponsor. Innan arenabolaget in-
går ett bindande avtal avseende sådan 
namnsponsring ska emellertid samråd ske 
med kommunen. Parterna är överens om 
att arenans namn inte får innehålla ord som 
kan uppfattas som oetiska eller annars 
stötande. (Bilaga 1 5.2) 

 
5. För det fall fastighetsbolaget senast innan 

Fas 3 inletts ingått bindande avtal om 
finansiering (lån eller tillskott) avseende 
arenans uppförande om minst 600 mnkr 
ska kommunen vara skyldig att agera en-
ligt nedan:  
 
Ovillkorat tillskott. Kommunen ska till-
skjuta 150, minus utbetalt förskott med 15 
mnkr, till fastighetsbolaget på begäran av 
nämnt bolag. Sådan begäran får dock 
framställas tidigast när fastighetsbolaget 
ingått bindande avtal om finansiering en-
ligt första stycket ovan. Medlen är en för-
utsättning för en fungerande projektfinan-
siering 

 
6. När villkoren i punkten 5.3 a är uppfyllda, 

äger kommunen rätt att erhålla en option 
på att köpa samtliga aktier i fastighets-
bolaget. (Bilaga 1 5.4) 

 
7. Innehavaren av optionen ska ges möjlighet 

till löpande insyn i fastighetsbolaget. 
(Bilaga 1 5.5) 

 
8. Urvalet av vem som ska få bilda fastig-

hetsbolaget och bli aktieägare ska baseras 
på rationella och affärsmässiga kriterier. 
Arenabolaget ska efter prövning baserad 
på specificerade huvudsakliga urvals-
kriterier till kommunen föreslå möjliga 
aktieägare. Kommunen ska därefter, uti-
från arenabolagets förslag, fatta beslut om 
vem/vilka som ska få bilda och bli aktie-
ägare i fastighetsbolaget. Se vidare Bilaga 
1:7, villkor för särskilt avtal mellan 
kommunen och fastighetsbolaget (Bilaga 
1.3 ) 

 

 
 
 
 

9. Nyttjandets omfattning: Kommunen ska ha 
rätt att utnyttja arenan för eget bruk, eller 
för uthyrning i tredje hand. Kommunens 
nyttjande av arenan ska utgöra ca 20 pro-
cent av det totala möjliga nyttjandet av 
arenan. Vid bestämmande av kommunens 
nyttjande ska särskilt beaktas kommunens 
behov av att kunna nyttja arenan för ordi-
narie, löpande idrottsverksamhet. Kom-
munen ska äga rätt att förhandla om att få 
tillgång till mer än 20 procent av det totala 
möjliga nyttjandet av arenan. (Bilaga 1:4) 

 
10. Samordningsgrupp: Parterna ska tillsätta 

en samordningsgrupp som ska träffas med 
viss periodicitet och planera kommande 
evenemang. Parterna är överens om att det 
ligger i båda parters intresse att evene-
mangsbolagets evenemang prioriteras. 
(Bilaga 1:4) 
 

11. Aktieägarna ska till kommunen upplåta en 
option till samtliga aktier i fastighets-
bolaget. Optionen ges i utbyte mot att 
kommunen investerar 150 mnkr genom ett 
ovillkorat tillskott till fastighetsbolaget. 
Optionsavtalet ska innehålla de villkor 
som framgår av bilaga 1:6. Optionsavtalet 
kommer dessutom att innehålla andra 
bestämmelser, som är sedvanliga för den 
här typen av avtal. (Bilaga 1:6) 
 

12. Kommunen ska därefter, utifrån arena-
bolagets förslag, fatta beslut om vem som 
ska få bilda och bli aktieägare i fastighets-
bolaget. ( Bilaga 1:7) 

 
13. Kommunen ska ha rätt att tillhandahålla 

kommissionen sina avtal med fastighets-
bolaget och evenemangsbolaget avseende 
arenan. 
Fastighetsbolaget ska tillhandahålla kom-
munen kopior av fastighetsbolagets avtal 
med evenemangsbolaget avseende arenan. 
Kommunen ska äga rätt att tillhandahålla 
kommissionen dessa avtal. 
Fastighetsbolaget ska i alla sina avtal med 
evenemangsbolaget avseende arenan in-
kludera en ovillkorlig bestämmelse som 
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ger kommunen rätt att tillhandahålla kom-
missionen alla sådana avtal. 

 
 
 
Förtydligande inför beslut 
I ärendet finns ett antal förslag till beslut som 
kräver ytterligare förtydligande: 

1) De beslut som krävs för projektets genom-
förande, för vilken kommunstyrelsen 
föreslås bemyndigas rätt att fatta beslut, är 
avtal i olika former som exempelvis op-
tions- och tomträttsavtal 

2) Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås 
bemyndigas att fatta beslut om vem som 
ska få bilda och bli aktieägare i fastighets-
bolaget. Skälet till förslaget är att uppnå en 
smidig och snabb beslutshantering. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppsala kommun bidrar med ett ovillkorat tillskott 
på 150 mnkr. Av tillskottet ska 15 mnkr utbetalas 
som ett förskott när kommunfullmäktiges beslut 
vunnit laga kraft och Fas 2 startar.  
Detta förskott är behäftat med en större osäkerhet 
än övrig del av tillskottet då pengarna ska utnyttjas 
i ett skede då projektet fortfarande kan avbrytas. 
Dessutom ska kommunen ingå ett hyresavtal som 
innebär att kommunen hyr 20 procent av arenans 
totala uthyrningstid till en årshyra av 15 mnkr, med 
indexuppräkning, under 25 år.  
I utbyte mot tillskottet erhåller Uppsala kommun 
en option vilken bedöms ha ett värde av minst 150 
mnkr varför tillskottet initialt inte medför någon 
annan kostnad än alternativräntan på beloppet. 
 
Bilaga A 
MP-reservation 
 
Miljöpartiet yrkar  
 
avslag på förslaget till beslut om "Samarbetsavtal 
mellan Uppsala Arena 2010 AB och Uppsala 
kommun om genomförande av projekt avseende 
uppförande av inomhusarena för idrott samt andra 
verksamheter och evenemang i Uppsala" 
 
Miljöpartiet anser att kommunen ska avbryta 
arbetet med Uppsala arena. Det finns många skäl 
till det vilka vi kommer att redovisa på kom-
munstyrelsens möte samt i ett reservationsyttrande.  
  
Vi vill också yrka på några tilläggsattsatser för att 
(om ärendet bifalls) ska kommunen kunna undvika 

några av de misstag som vissa andra kommuner 
som haft problem med arenor hamnat i: 
  
- att Uppsala kommun inte ska göra ett större 
finansiellt åtagande än vad det här ärendet omfattar 
och om så är fallet ska ärendet beslutas av kom-
munfullmäktige. 
 
- att Uppsala kommun inte åtar sig ansvar för 
fastighetsbolaget genom styrelseplats eller god-
kännande av ägare. 
 
- att Uppsala kommun utser revisorer till fastig-
hetsbolaget och evenemangsbolaget och där-med 
ges full insyn i hur de offentliga medel som kom-
munen satsar används. 
 
- att tomträtten endast avser den mark som 
arenabyggnaden omfattar (max 30000 kvm), samt 
att det definieras i avtalet vilken fastighet tomt-
rätten avser. 
 
Vi reserverar oss till förmån för avslag. 
 
Miljöpartiet tycker att kommunen ska kraftsamla 
kring de idrotts- och evenemangsanläggningar vi 
har i dagsläget och prioritera ungdoms-, skol- och 
breddidrott. Fyrishov, Studenternas, Gränby Ishall 
m fl anläggningar behöver rustas och det behövs 
resurser till ungdomsidrott, skolornas simunder-
visning mm. Det finns goda förutsättningar att i 
samband med ombyggnationen av Studenternas 
tillgodose de behov som finns kring en större 
evenemangsarena. Studenternas ligger geografiskt 
och infrastrukturmässigt bättre till så att kollektiv-
trafiken är starkare och därmed ger bättre förut-
sättningar för evenemangsarrangörer att kunna få 
en stark publiktillströmning. 
 
Ärendet är dåligt berett och innehåller en mängd 
osäkerheter. Bolaget som ska åtnjuta Uppsala kom-
muns generösa bidrag existerar inte. Det vore rim-
ligt att bolaget bildas så att det gick att granska vil-
ka som står bakom bolaget, vilka ekonomiska 
muskler och trovärdighet som bolaget har - innan 
kommunen tar beslut i det här ärendet. En bank 
skulle inte ge ett så stort "lån" med ett så dåligt un-
derlag till grund, för att göra en liknelse. Uppsala 
kommun är den i särklass största finansiären till 
Uppsala arena. Hyresnivån är satt för att fastig-
hetsbolaget ska kunna betala sina banklån, inte 
utifrån de behov som kommunen har.  
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Kommunens berörda nämnder har inte beretts 
tillfälle att yttra sig om det åtagande det innebär att 
95 % av tiden ska användas till ungdoms- och 
skolidrott etc.  
 
Många arenor runt om i Sverige går knackigt eller 
med förlust. Kommuner tvingas till stora åtagan-
den för att rädda satsningar. Vi anser att det inte är 
för sent att lära av misstagen. 
 
Maria Gardfjell (MP)              Frida Johnsson (MP 
 
Bilaga B 
V-reservation 
Reservation Vänsterpartiet 
 
Samarbetsavtal mellan Uppsala Arena 2010 AB 
(Arenabolaget) och Uppsala kommun om genom-
förande av projekt avseende uppförande av 
inomhusarena för idrott samt andra verksamheter 
och evenemang i Uppsala 
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget 
yrkande om att Kommunstyrelsen ska föreslå kom-
munfullmäktige besluta att återremittera förslaget i 
syfte att omförhandla så att det kommunala stödet 
avser en modern idrottsarena med stor läktarka-
pacitet utifrån idrottens behov och inte en evene-
mangsarena, i andra hand att avslå förslaget och 
istället investera i en kommunalt driven funktionell 
ishall som håller elitstandard. 
 
Vänsterpartiet är inte emot en arena eftersom 
Uppsala kommun behöver en ny idrottsarena som 
lever upp till de krav som kan ställas på en arena 
för issporter som hockey och konståkning på 
elitnivå. Vi anser däremot att den arena som kom-
munen nu ska investera 150 mnkr i och bidra med 
15 mnkr per år är för dyr för att det ska vara för-
svarligt med en så stor kommunal finansiering. 
Kommunens uppgift måste vara att ge förutsätt-
ningar för idrott, inte att utöka antalet evene-
mangsarenor i Uppsala.  
 
I första hand vill vi därför omförhandla avtalet och 
få till en mindre arena i samarbete med föreningar 
och andra intressenter.  I andra hand att kommunen 
i egen regi bygger en egen funktionell arena anpas-
sad för issporterna. 
 
 
 
 
 

 
Ytterligare ett skäl för en mindre arena är den in-
verkan som arenan, med den föreslagna place-
ringen, får på natur och miljö, bl.a. genom åver-
kan på en skogsbeklädd kulle kan påverka om-
rådets hydrologi och den påverkan som arenan får 
på områdets växt- och djurliv. Något som inte till-
räckligt beaktats i framtagandet av arenans pla-
cering och storlek. 
 
Ilona Szatmari Waldau (V) 
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Nr 118. Ändring av bolagsordningar i 
Uppsala Kommuns Fastighets AB:s 
dotterbolag 
KSN-2013-0766 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att godkänna ändringen av bolagsordningarna för 2 
Torn AB respektive Storvreta 3:87 AB i enlighet 
med bilaga ärendets bilaga 1 respektive bilaga 2. 
 
Uppsala den 22 maj 2013 
På kommunstyrelsen vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Karin Ericsson (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande; Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Irene Zetterberg, Milischia Rezai 
(båda S) och Rickard Malmström (MP). 
 
Ärendet 
Styrelsen för Uppsala Stadshus AB har lämnat för-
slag till ändring av bolagsordningar i två av dotter-
bolagen till Uppsala Kommuns Fastighets AB. 
 
Föredragning 
De ändringar som föreslås avser dels namnbyte för 
båda dotterbolagen dels förändring av verksam-
hetsändamål samt styrelsens storlek beträffande 2 
Torn AB. 
 
Namnändringarna görs för att ge bolagen benäm-
ningar som har ett större sammanhang med den 
verksamhet som ska bedrivas i vartdera bolaget. 
När det gäller 2 Torn AB handlar det även om att 
möjliggöra för Uppsalahem AB, tidigare ägare till 
bolaget, att använda namnet 2 Torn i sin egen 
verksamhet. 
 

Förändringen av verksamhetsändamål och styrelse 
för 2 Torn AB görs för att bolaget ska bedriva 
annan verksamhet än vad den befintliga bolags-
ordningen anger samt att få möjlighet att ha en sty-
relse som överensstämmer med vad som gäller för 
moderbolaget Uppsala Kommuns Fastighets AB. 
 
Ändringarna i bolagsordningarna är huvudsakligen 
betingade av att bolagen ska arbeta med uppgifter 
som ligger i linje med de ägardirektiv som riktas 
till moderbolaget. Med nya bolagsordningar inklu-
derande namnändringen skapas för vartdera bola-
get en tydlighet både vad gäller namn och verk-
samhetsinnehåll. Utifrån ägarens perspektiv är det 
av vikt att bolagen har ändamålsenliga bolags-
ordningar som kan kommuniceras till marknaden. 
 
Bilaga 1 
 
BOLAGSORDNING 
 
för Gottsunda Marknad AB 
(Org.nr 556643-0608) 
Beslutad på bolagsstämma 2013-04-08 
 
Firma 
§ 1 
Bolagets firma är Gottsunda Marknad AB. 
 
Föremål för och ändamålet med verksamheten 
§ 2 
Bolaget ska, med tillämpning av de kommunal-
rättsliga principerna enligt 2 kap. och 8 kap.3c § 
kommunallagen (1991:900), bedriva tillhanda-
hållande och drift av marknads-bodar/platser till 
företag, föreningar och privatpersoner samt därmed 
förenlig verksamhet. Vid bolagets likvidation ska 
bolagets behållna tillgångar tillfalla Uppsala kom-
mun. 
 
Bolaget ska främja utveckling av centruman-
läggningar i Uppsala kommun. 
 
Styrelse mm 
§ 3 
Bolagets styrelse har sitt säte i Uppsala kommun. 
 
§ 4  
Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst sju 
(7) ordinarie ledamöter med högst lika många 
suppleanter.  
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uppsala 
kommun för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det att allmänt val till kommun-



 

fullmäktige förrättats intill slutet av den bolags-
stämma som följer efter nästa val till kommun-
fullmäktige. 
 
§ 5 
Bolagets firma tecknas av de personer, två i 
förening, som styrelsen utser. 
 
Aktiekapital mm 
§ 6 
Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst ett-
hundratusen (100 000) kronor och högst fyra-
hundratusen (400 000) kronor. I bolagets skall 
finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier. 
 
§ 7 
Har aktie - oavsett fångets art - övergått till ny 
ägare skall aktien genast av förvärvaren hembjudas 
aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan 
hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall 
därvid styrkas. Anmälan skall även innehålla upp-
gift om villkoren för äganderättsövergången och 
den ersättning som lämnats för aktien samt de vill-
kor som förvärvaren ställer för inlösen. 
När anmälan gjorts om akties övergång skall detta 
genom styrelsens försorg genast antecknas i aktie-
boken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget 
skall lämna en underrättelse om hembudet till varje 
lösningsberättigad med känd postadress med an-
modan till den, som önskar begagna lösningsrätten, 
att skriftligen framställa lösningsanspråk hos 
bolagets styrelse inom två månader räknat från 
anmälan till styrelsen om akties övergång. Er-
bjudande om hembud får inte utnyttjas för ett 
mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. 
Anmälan om lösningsrätt skall genom styrelsens 
försorg genast antecknas i aktieboken med uppgift 
om dagen för anmälan. Anmäler sig flera lös-
ningsberättigade, skall företrädesrätten dem emel-
lan bestämmas genom lottning, verkställd av nota-
rius publicus, dock att om samtidigt flera aktier 
hembjudits, aktierna först, så långt kan ske skall 
jämnt fördelas bland dem som framställt lösnings-
anspråk. 
Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av 
köpeskillingen och i övrigt motsvara det pris som 
kan påräknas vid försäljning under normala för-
hållanden. Lösenbeloppet skall betalas inom en 
månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev 
bestämt. 
Kommer förvärvaren och den som begärt att få 
lösa in aktierna inte överens i frågan om inlösen, 
skall den som har begärt inlösen inom två månader 

från det att lösningsanspråket framställdes hos bo-
laget väcka talan angående hembudet. 
När det står klart att lösningsrätten inte utnyttjats, 
äger den som gjort hembudet att bli registrerad för 
aktien. 
Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva 
rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter 
för aktien. 
 
Räkenskaper och revisorer 
§ 8  
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. Års-
redovisningen skall av styrelsen och verkställande 
direktören framläggas för revisorerna senast sex 
veckor före årsstämma. 
 
§ 9 
För granskning av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning och bolagets årsredovisning 
jämte räkenskaper utses av bolagsstämman en (1) 
revisorer med (1) en suppleant. Av bolagsstämman 
utsedd revisor och suppleant skall vara aukto-
riserade revisorer. 
Revisorns och i förekommande fall suppleantens 
uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revi-
sorsvalet.  
 
§ 10 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets 
revisor skall minst en lekmannarevisor utses. 
 
§ 11 
Revisorernas berättelse skall framläggas senast tre 
veckor före årsstämma. 
 
Bolagsstämma  
§ 12 
Årsstämma skall hållas årligen senast under juni 
månad. 
På årsstämma skall följande ärenden behandlas: 
1. Val av ordförande vid stämman, 
2. Godkännande av förslag till dagordning 
3. Anmälan av kommunfullmäktiges beslut om 
ledamöter och suppleanter i styrelsen. 
4. Anmälan om kommunfullmäktiges nominering 
av revisorer och dess beslut om utseende av lek-
mannarevisorer 
5. Upprättande och godkännande av röstlängd 
6. Val av justeringspersoner 
7. Prövning av om stämman blivit behörigen 
sammankallad 



 

8. Framläggande av årsredovisningen och revi-
sionsberättelsen samt, om bolaget är moderbolag, 
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 
9. Beslut om fastställande av resultaträkning, 
balansräkningen samt, om bolaget är moderbolag, 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
10. Beslut om disposition beträffande bolagets 
vinst eller förlust enligt den fastställda balans-
räkningen 
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter 
och verkställande direktör 
12. Fastställande av arvoden år styrelsen, revisorer 
och lekmannarevisorer 
13. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning 
hänskjutits till stämman 
 
§ 13 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev 
per post tidigast sex, senast fyra veckor före 
stämman. 
 
§ 14 
Bolaget skall tillse att Uppsala kommuns kommun-
fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 15 
Denna bolagsordning får inte ändras utan god-
kännande av fullmäktige i Uppsala kommun. 
 
 
Bilaga 2 
 
BOLAGSORDNING 
 
för Storvreta Centrum AB 
(Org.nr 556833-8312) 
Beslutad på bolagsstämman 2013-04-08 
 
 
§ 1 Firma 
Bolagets firma är Storvreta Centrum AB. 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala kommun. 
 
§ 3 Föremålet för och ändamålet med 
verksamheten 
Bolaget ska, med tillämpning av de kom-
munalrättsliga principerna enligt 2 kap. och 8 
kap.3c § kommunallagen (1991:900), bedriva 
fastighetsförvaltning samt därmed förenlig 
verksamhet. Nämnda kommunalrättsliga principer 

utgör inget hinder för att verksamheten ska 
bedrivas enligt affärsmässiga principer alt. på 
affärsmässiga grunder vid tillämpningen av 2 § 
lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag och 3 kap. 6 § lagen (2009:47) 
om vissa kommunala befogenheter. Vid likvidation  
ska bolagets behållna tillgångar tillfalla Uppsala 
kommun. 
 
Bolaget ska främja utveckling av stadsdelar i 
Uppsala kommun. 
 
§ 4 Aktiekapital  
Aktiekapitalet skall vara lägst 50 000 kronor, högst 
200 00 kronor. 
 
§ 5 Antal Aktier  
Antalet aktier skall lägst vara 500 st och högst 
2 000 st. 
 
§ 6 Styrelse  
Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem 
ledamöter med lägst noll och högst tre suppleanter. 
Består styrelsen av en eller två ledamöter skall 
minst en suppleant väljas. 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Uppsala 
kommun för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det att allmänt val till kommun-
fullmäktige förrättats intill slutet av den bolags-
stämma som följer efter nästa val till kom-
munfullmäktige. 
 
 
§ 7 Revisorer 
För granskning av aktiebolagets årsredovisning 
jämte räkenskaperna samt styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning utses en till två 
revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller 
ett registrerat revisionsbolag. 
   
  
§ 8 Kallelse 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev 
med posten till aktieägarna tidigast sex och senast 
två veckor före stämman. 
 
 
§ 9 Ärenden på årsstämman 
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter 
räkenskapsårets utgång. 
På Årsstämman skall följande ärenden förekomma: 
1. Val av ordförande vid stämman, 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Val av en eller två justeringsmän 



 

4. Prövning av om stämman blivit behörigen 
sammankallad 
5. Godkännande av dagordning 
6. Framläggning av årsredovisningen och revi-
sionsberättelsen 
7. Beslut om 
a) Fastställande av resultat- och balansräkningen 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verk-
ställande direktören när sådan finns 
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden 
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av 
revisorer  
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolags-
stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller 
bolagsordningen 
 
 
§ 10 Räkenskapsår  
Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1/1 – 
31/12. 
 
§ 11 Bolaget ska se till att fullmäktige i 
Uppsala kommun får ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
  
§ 12 Denna bolagsordning får inte ändras 
utan godkännande av fullmäktige i Uppsala kom-
mun. 
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Nr 119. Finansrapport avseende pe-
rioden 1 januari – 31 mars 2013 
KSN-2013-0721 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 
Uppsala den 22 maj 2013 
På kommunstyrelsen vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Karin Ericsson (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande; Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Irene Zetterberg, Milischia Rezai 
(båda S) och Rickard Malm-ström (MP). 
 
Ärendet 
Kommunkoncernen 
Kommunkoncernens externa bruttoupplåning var 
7,8 mdkr i slutet av mars mot 6,9 mdkr vid ut-
gången av december 2012. Jämfört med före-
gående månad ökade koncernens nettoupplåning 
med 530 mnkr varav 450 mnkr avsåg intern-
bankens netto.  
 
Kommunen 
Ingående nettofordran 2013 var 577 mnkr. Utgåen-
de nettofordran i mars var 3,2 mdkr. Den stora för-
ändringen beror på bolagiseringen av kommunens 
fastigheter då fasta tillgångar byttes mot reverser. 
Nettoförändringen mellan februari och mars orsa-
kades av stora utbetalningar på grund av kvartals-
skifte, bland annat för hyror till de nya fastighets-
bolagen. Den årliga utbetalningen till Pensions-
valet, som sker i mars varje år, uppgick till 162 
mnkr. 
 
 

Medelsaldot för upplåningen under perioden 
januari – mars 2013 var 3 346 mnkr.  
Räntekostnaderna uppgick till 21,4 mnkr. Det inne-
bär en genomsnittsränta på 2,56 procent för perio-
den. 
 
Medelsaldot för placering/utlåning var 7 030 mnkr 
under perioden januari – mars 2013, varav 3 168 
mnkr avsåg de tre nya fastighetsbolagen. Ränte-
intäkterna uppgick till 51 mnkr, vilket motsvarar 
en ränta om 2,90 procent.  
 
Den genomsnittliga räntebindningstiden för upplå-
ningen minskade från 1,43 år i december till 1,18 
år vid utgången av mars som en följd av att an-
delen kortfristiga lån utökats 
 



 

 

FINANSRAPPORT   MARS 2013 
 
1. Uppsala kommunkoncerns nettoposition 
 
Nettopositionen är skillnaden mellan upplåning, utlåning och placering. Koncernkontot kan antingen 
innebära en placering av likvida medel, positivt saldo, eller att vi använt den kredit som är kopplad till 
kontot, negativt saldo. 
 
Kommunkoncernens negativa nettoposition ökade med 530 mnkr i mars, varav 450 avsåg internbankens 
netto. Uppsalahem ökade också sin externa upplåning men ökade samtidigt sina externa placeringar och 
minskade belastningen på koncernkontot. Nettot blev -96 mnkr. Den stora förändring som skett i mars 
månad med ökad upplåning hänger samman med stora leverantörsbetalningar. 
 
 

Belopp i mnkr  dec -12  feb -13  mar-13 förändr %

Saldo på koncernkontot -127 -663 -343 320 48

Internbankens ex terna upplåning -2956 -2463 -3111 -648 -26

Uppsalahem AB:s ex terna upplåning -3848 -3999 -4300 -301 -8

Internbankens ex terna placeringar 272 271 271 0 0

Uppsalahem AB:s ex terna placeringar 204 305 404 99 32

Internbankens ex terna utlåning 26 26 26 0 0

Nettoposition  Uppsala kommunkoncern -6429 -6523 -7053 -530 -8  
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2. Uppsala kommuns internbanks nettoposition 
 
Internbankens nettoposition minskade med 450 mnkr i mars. Inbetalningen från kommunalskatten per 
månad är något högre än föregående år men utbetalningarna ökar på grund av bolagiseringen av 
kommunala fastigheter. Genom bolagiseringen blir det som tidigare var avskrivningar och internränta i 
stället externa hyresbetalningar, vilket påverkar likviditeten. Mot detta ska ställas de räntebetalningar som 
de utlämnade lånen genererar. Räntorna på dessa lån har ännu inte debiterats.  
 
I mars betalades 162 mnkr till Pensionsvalet för medarbetarnas avgiftsbestämda pensionsrätt avseende 
2012.. 
 
 
 
  dec-12  feb-13  mar -13 förändr %

Koncernkonto 161 -428 -230 198 46

Kortfristig ex tern upplåning -746 -253 -971 -718 -284

Långfristig ex tern upplåning -2 210 -2 210 -2 140 70 3

Upplåning -2795 -2 891 -3 341 -450 -16

Långfristig ex tern placering 272 271 271 0 0

U tlåning till U ppsala Stadshus AB 995 995 995 0 0

U tlåning öv riga kommunala bolag 2 079 5 248 5 248 0 0

Ex tern utlåning 26 26 26 0 0

Utlåning/Placering 3 372 6 540 6 540 0 0

Internbankens nettoposition 577 3 649 3 199 -450 -12  
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3. In- och utbetalningar i förvaltningsorganisationen 
 
I januari var inbetalningen från kommunalskatten 720 mnkr på grund av slutavräkning. Följande månader 
är den omkring 580 mnkr, vilket är något högre än föregående år. I mars utbetalades 162 mnkr till 
Pensionsvalet och hyror till de nya fastighetsbolagen med knappt 150 mnkr. I april väntas en 
momsåterbetalning med 99 mnkr. 
 

Förvaltningsorganisationens in- och utbetalningar 
inkl. exploatering och externa  investeringar
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4. Internbankens genomsnittliga upplåning, placering/utlåning och ränta 
 
Medelsaldot för internbankens upplåning var 3 450 mnkr under mars månad. Räntekostnaderna uppgick till 
7,5 mnkr. Detta innebar en ränta på 2,61 %. I februari var medelupplåningen 3 230 mnkr och räntan  
2,46  %.  Räntorna för de rörliga lånen sänktes i mars men eftersom mars har fler räntedagar än februari blir 
räntenettot ändå högre. 
 
 Mars 2013
Belopp i mnkr M edelsaldo Räntenetto Ränta (% )

Kortfristiga lån -1 246 -1,2 1,11%

Långfristiga lån -2 203 -6,3 3,45%

Upplåning -3 450 -7,5 2,61%
Kortfristig placering 401 0,4 1,20%

Långfristig placering 289 0,9 3,73%

U tlåning till U ppsala Stadshus AB 995 3,2 3,83%

U tlåning till kommunala bolag 5 273 13,3 3,04%

Placering/ utlåning 6 958 17,8 3,07%

 

Ackulmulerat januari - mars 2013
Belopp i mnkr M edelsaldo Räntenetto Ränta (% )

Kortfristiga lån -1 138 -3,3 1,16%

Långfristiga lån -2 208 -18,1 3,28%

Upplåning -3 346 -21,4 2,56%
Kortfristig placering 472 1,4 1,19%

Långfristig placering 289 2,7 3,74%

U tlåning till U ppsala Stadshus AB 995 8,9 3,57%

U tlåning till kommunala bolag 5 273 38,0 2,88%

Placering/ utlåning 7 030 51,0 2,90%



 

5. Internbankens genomsnittsräntor 
 
Internbankens genomsnittsränta, mätt per månad, blev något högre i mars. Den kortfristiga räntan blev 
lägre medan den långfristiga blev högre 
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6. Kreditramar och utnyttjande 
 
 
Internbankens betalningsberedskap är fortsatt god. I slutet av månaden var 72 procent av 
kreditramarna outnyttjade.  
 
 
 
B elopp i m nk r Lim it U tny ttjat K v ar att utny ttja %

C heckkrediter* 1 650 343 1 307 79,2

C ertifikatsprogram  1 000 670 330 33,0

E C P -program , 150 M U S D 972 0 972 100,0

K red itram ar o ch  u tn yttjan de 3 622 1 013 2 609 72,0
* v a rav  1000  ä r gem ens am  fö r k om m unk onc e rnen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
7. Lånestruktur 
 
I mars ökade upplåningen i certifikat bl.a. för vidareutlåning till bolagen. Belastningen på koncernkontot 
minskade inför förväntade större utbetalningar. 
 

 

Internbankens lånestruktur

  dec-12  feb-13  mar -13 förändr %

Koncernkonto 161 -428 -230 198 46

Öv riga checkkrediter 4 -3 -1 2 67

Kommuncertifikat -650 -150 -670 -520 -347

Öv rig kortfristig upplåning -100 -100 -300 -200 -200

Kortfristig upplåning -585 -681 -1 201 -520 -76

Obligationslån -1560 -1 560 -1 560 0 0

Öv riga långfristiga lån -650 -650 -580 70 11

Långfristig upplåning -2210 -2 210 -2 140 70 3

UPPLÅNING -2795 -2 891 -3 341 -450 -16   
 
 
 
 
8.1 Förfallostruktur  

 
 

Grafen nedan visar belopp och de tidpunkter då dels externt tagna lån, inklusive internbankens belastning 
på koncernkontot, förfaller till betalning, dels då externa placeringar och internt utlämnade lån ska 
återbetalas.  
Nytillkomna reverser vid bolagiseringen av kommunala fastigheter om sammanlagt 3,2 mdr kronor ska 
lösas senast i juni.  
 



 

Förfallostruktur för internbankens lån, placeringar/ utlämnade lån 
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8.2 Förfallostruktur, specifikation 
 



 

Förfall för internbankens lån, p lacering och utlåning

Nr Långiv are Mnkr Nr Vidareutlåning/Placering Mnkr Förfallodatum

Koncernkonto Sw edbank -231 apr -13

200139 Uppsala Konsert & Konggress AB 18 m aj -13

100636 Kommuncertifikat SEB -50 200297 UA kn Förv altningsfastigheter AB 110  jun -13

100637 Kommuncertifikat SHB -50 200296 UA kn Sport o Rekr fastigheter AB 172  jun -13

100638 Kommuncertifikat Nordea -100 200295 UA kn Skolfastigheter AB 2886  jun -13

100639 Kommuncertifikat Nordea -150 200300 AB Uppsala kommuns Industrihus 150  aug-13

100360 Långfris tigt lån, Dex ia -215 200129 Uppsala Stadshus AB 215 aug-13

100640 Kommuncertifikat SWB -100  sep- 13

100641 Kommuncertifikat Nordea -50  sep- 13

100642 Kommuncertifikat SHB -100  sep- 13

100644 Kommuncertifikat Nordea -35 200301 Uppsala kommuns Fastighets AB 70  sep- 13

100645 Kommuncertifikat SHB -35  sep- 13

100624 Obligationslån M TN 130, Nordea -100 200274 Fy rishov  AB 100  sep- 13

100290 Obligationslån M TN 106 SWB -100  okt -13

100540 Obligationslån M TN 120, SEB -100 200200 Uppsala Vatten och Av fall AB 100 dec -13

200291 Förv .bolaget Upphall KB 115  dec -13

100297 Obligationslån M TN 109, SWB -70 200084 AB Uppsala kommuns Industrihus 70 dec -13

100599 Obligationslån M TN 127, Danske bank -120 200258 Fy rishov  AB 120  feb -14

100387 Långfris tigt lån, Dex ia -90 200136 Uppsala kommuns Fastighets AB 90 mar -14

100646 Obligationslån M TN 131, SEB -200 mar -15

100563 Obligationslån M TN 122, SEB -200  mar -14

100458 Långfris tigt lån, Nordea -100 apr -14

200107 Statsobligation 1041 100  m aj -14

200181 SWB Obligation 19  m aj -14

100610 Obligationslån M TN 129, SWB -100 200265 Uppsala kommuns Fastighets AB 100  jun -14

100597 Obligationslån M TN 126 SHB -100 200256 Uppsala Vatten och Av fall AB 100  feb -15

100508 Långfris tigt lån, Nordea -100 200182 Uppsala kommuns Fastighets AB 100  apr -15

100609 Obligationslån M TN 128 SEB -100 apr -15

100276 Obligationslån M TN 105, SHB -100 m aj -15

100571 Obligationslån M TN 123, Danske -100  m aj -15

100516 Långfris tigt lån Danske Bank -100 200190 SEB Obligation 17 jun -15

200130 Statsobligation 1049 135 aug -15

100533 Obligationslån M TN 118 Nordea -100  nov  -15

100546 Obligationslån M TN 119 Danske Bank -70 200202 AB Uppsala kommuns Industrihus 70 dec - 15

100555 Långfris tigt lån, Nordea -75 200221 Uppsala Stadshus AB 75  mar -16

100585 Obligationslån M TN 124, Nordea -100  sep -16

100588 Obligationslån M TN 125, SHB -100  okt -18

200121 Stiftelsen Jälla Egendom *) 26  aug -16--jul -28

 200162 Uppsala Vatten och Av fall AB 743 2017, 2022

200213 Uppsala Parkering AB *) 133  dec -14--dec -20

200129 Uppsala Stadshus AB 705 t.v .

Upplåning -3341 Utlåning/ Placering 6539

 *) Amorteringslån

 
 

 
 
 



 

9. Räntebindningstid för lån, placeringar och utlämnade lån 
 
För att begränsa ränterisken ska den genomsnittliga räntebindningstiden i internbankens låneportfölj hållas 
mellan 1 och 5 år enligt Uppsala kommuns finanspolicy. I slutet av mars hade internbankens 
räntebindningstid för upplåning minskat från 1,34 till 1,18 år som en följd av att de kortfristiga lånens andel 
ökat. 
 

Genomsnittlig återstående räntebindningstid
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10. Internbankens utlåning till de kommunala aktiebolagen 
 
 
Utlåning till bolagen inkl koncernkto
Belopp i m nkr  dec-12  feb-13 m ar-13 förändr
UK:s Industrihus AB 261 261 249 -12

UK:s Fastighets AB 474 492 506 14

Uppsala Parkering AB 129 128 127 -1

Uppsala Stadshus AB 1067 1082 1092 10

AB Uppsala Stadsteater 3 -6 -4 2

Uppsala Konsert och Kongress AB 16 17 17 0

Uppsalahem AB 74 105 -1 -106

Fy rishov  AB 215 228 234 7

Uppsala Vatten och Av fall AB 998 989 1009 20

Grafiskt Utbildningscenter AB 9 10 11 1

Förv altningsbolaget Upphall KB 115 115 0

Uppsala kommun Skolfastigheter AB 2783 2736 -47

UA kommun Sport- och Rekreationsfastigh 165 163 -2

UA komun Förv altningsfastigheter AB 111 101 -10

Lån från internbanken 3246 6478 6355 -123  
 
 
Ovanstående tabell visar internbankens fordran på (+) eller skuld till (-) de kommunala bolagen avseende 
reverslån och koncernkonto. Utlåningen till bolagen i form av reverslån var oförändrad i mars medan 
bolagens belastning på koncernkontot minskade, framförallt för Uppsalahem AB, som hade ökat sin 
externa upplåning och fyllt på koncernkontot. 
 



 

Nedanstående graf visar internbankens utlåning till bolagen i form av reverslån. Beloppen ingår som en del 
i utlåningen till bolagen.  
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Nr 120. Hemställan från Stiftelsen 
Jälla Egendom om investeringsmedel 
för uppförande av en biogasanlägg-
ning 
KSN-2012-0845 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att tillföra 3 220 tkr för investering i biogas-
anläggning vid Stiftelsen Jälla Egendoms anlägg-
ning, samt 
 
att investeringsmedlen tillförs Stiftelsen Jälla 
Egendom i form av ett lån vilket ska amorteras på 
femton år. 
 
Uppsala den 22 maj 2013 
På kommunstyrelsen vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Karin Ericsson (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande; Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Irene Zetterberg, Milischia Rezai 
(båda S) och Rickard Malm-ström (MP). 
 
Ärendet 
I ett tidigare ärende rörande bildanden av ett bolag 
för värmeproduktion vid Jälla beslutade kom-
munstyrelse uppmana stiftelsen att i egen regi an-
lägga en rötningsanläggning för produktion av 
biogas och att återkomma med förslag till finan-
siering, KSN-2010-0583. 
KS 2011-03-09 § 48. 
 
Från Stiftelsen Jälla Egendom har inkommit en 
hemställan om att Uppsala kommun ska svara för 
finansiering av en biogasanläggning som ska upp-
föras vid stiftelsens lantbruksbyggnader, ärendets 
bilaga. 

 
Av skrivelsen framgår att anläggningen ska 
fungera som en demonstrations- och utbildnings-
anläggning. Den biogas som anläggningen produ-
cerar ska i ett första steg användas som bränsle för 
att skapa värme. På sikt kan anläggningen utveck-
las till att producera elenergi. 
 
Föredragning 
En biogasanläggning vid ett lantbruk som har 
djurhushållning utgör en del i kretsloppet där göd-
sel från djurhållningen processas, rötas, före det att 
det återförs till åkermarken som gödning. Vid röt-
ningen bildas biogas som kan lagras och användas 
i anläggningens befintliga värmecentral. Rötnings-
processen innebär vidare att läckaget av växthus-
gaser från befintliga gödselbrunnar minskas samt 
att den restprodukt som sprids på åkrarna inte 
sprider lukt i samma omfattning som idag. 
 
I utbildningssyfte kommer anläggningen att vara 
en del i att visa på hur ett modernt lantbruk 
fungerar. Anläggningen ska vidare kunna vara en 
demonstrationsanläggning för andra lantbruk och 
fungera som inspirationskälla. 
 
Investering i en biogasanläggning, som i det första 
skedet ska producera biogas vilken används som 
bränsle i en värmecentral, kan motiveras inte bara 
från ett miljöperspektiv utan även från ett ekono-
miskt perspektiv. Anläggningen är beräknad att 
kräva en investering om 4,6 mnkr för vilken det 
finns beslut om statligt stöd om 30 procent av in-
vesteringsutgiften. Den nettoinvestering som åter-
står att finansiera är således 3 220 tkr. 
 
Anläggningen beräknas vid full produktion kunna 
leverera energi netto, efter avdrag av den energi 
som återförs till rötningen, motsvarande 610 MWh 
per år. Värdet på denna energi kan beräknas med 
hjälp av det energipris som idag finns för leverans 
av värme till fastigheten, ca 65 öre per kWh. Drift- 
och underhållskostnaderna för anläggningen har 
beräknats till 100 tkr per år. Värdet av de förädla-
de, mindre lukt, rötresterna/gödningen har beräk-
nats till 20 tkr per år. 
 
Med dessa kalkylförutsättningar kan anläggningen 
återbetalningstid beräknas till 14 år vid en realränta 
om 4 procent. Genom att priserna i kalkylen anges 
i fast penningvärde blir den räntefot som används i 
kalkylen att betrakta som en realränta. Om vi 
istället utgår från en kalkylperiod om femton år 
kan vi beräkna vilken realränta som investeringen 



 

tål. En sådan beräkning visar på att investeringen 
klarar en realränta om 5,3 procent med nu givna 
förutsättningar. En kalkylperiod om femton år 
motsvarar minst anläggningens tekniska livslängd. 
 
Det finns en risk i investeringen som hör samman 
med att den baseras på att det drivs ett aktivt lant-
bruk med djurhållning. Utan djur produceras ingen 
gödsel som ska rötas och bli till biogas. Denna risk 
är svår att bedöma men beslutet baseras på det som 
gäller i dagsläget dvs vi har ett aktivt lantbruk. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I ärendet föreslås att Uppsala kommun ska låna ut 
3 220 tkr till stiftelsens Jälla Egendom under fem-
ton år med en årlig amortering. Amorteringen före-
slås bli fördelad lika under vart och ett av de fem-
ton åren. Räntan på lånet ska sättas till en mark-
nadsmässig nivå. Då stiftelsen förvaltas av Uppsala 
kommun kan en marknadsmässig ränta idag bedö-
mas vara 4,5 procent med hänsyn till att kapitalet 
ska garanteras ända till år femton. 
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Nr 121. Motion av Jeannette Esca-
nilla (V) om att avskaffa delade turer 
inom vård och omsorgen 
KSN-2012-0796 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen med hänvisning till ärendets 
föredragning. 
 
Erik Pelling, Hilde Klasson, Bengt Westman, 
Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, 
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szat-
mari Waldau (V) reserverar sig till förmån för 
bifall till motionen. 
 
Uppsala den 7 maj 2013 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Erik Pelling, 
Hilde Klasson, Bengt Westman, Irene Zetterberg 
(alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Simone Falk, Louise Lan-
derholm Bill (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin 
Ericsson (C) och Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Jeannette Escanilla (V) har i en motion, väckt den 
28 maj 2012, föreslagit kommunfullmäktige be-
sluta att delade turer ska avskaffas inom vård och 
omsorgen i Uppsala kommun. Motionen återges i 
ärendets bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Yttrande har inkommit från styrelsen för Vård och 
bildning. Styrelsen anser att utgångspunkten är att i 
möjligaste mån undvika delade turer. Med nu-
varande förutsättningar menar styrelsen dock att 
delade turer är att föredra framför fler arbetspass 
fördelade på fler dagar och/eller tätare helgtjänst-

göring. Med slopade delade turer bedömer styrel-
sen att fler deltidsanställda medarbetare behövs, 
något som i sin tur skulle motverka kommunens 
inriktning om att kunna erbjuda heltidsanställ-
ningar. 
 
Förvaltningen arbetar med scheman och beman-
ning på ett flexibelt sätt för att så långt som möjligt 
kunna erbjuda, de som önskar, heltid inom vård- 
och omsorgsyrkena. Arbetet intensifieras i ännu 
högre grad utifrån den av kommunstyrelsen antag-
na riktlinjen om arbetstid.  
 
Reservation har anförts av (V), (S) samt (MP), 
bilaga 2.  
 
Föredragning 
Kommunstyrelsen antog vid sammanträde 13 juni 
2012 nya riktlinjer för arbetstid med utgångspunkt 
i den av fullmäktige antagna arbetsgivarpolicyn. I 
riktlinjerna slås fast att kommunen tillämpar, inom 
ramen för verksamhetens behov och förutsätt-
ningar, heltid som norm för tillsvidareanställda 
medarbetare. Förläggning och omfattning av ar-
betstid är i första hand alltid en fråga om verk-
samhetens behov för att uppnå önskat resultat.  
 
Delade turer är mest vanligt inom äldreomsorgen 
och växelboenden inom hemvården. Generellt ar-
betar medarbetare inom omvårdnadsområdet 
endast en delad tur per femveckorsperiod. Konsek-
vensen av att ta bort delade turer helt skulle 
mycket troligt innebära ett ökat antal deltidsan-
ställda, det vill säga fler och kortare arbetspass, för 
att kunna svara upp mot verksamhetens behov. Fler 
deltidsanställda i sin tur innebär att de boende 
möter fler medarbetare, något som kan skapa en 
känsla av minskad kvalitet och trygghet inom 
vården. Kommunens inriktning är för övrigt att 
komma bort från ofrivilliga deltidstjänster. 
 
Kommunen organiserar arbetet med scheman och 
bemanning på ett flexibelt sätt, med hög del-
aktighet från medarbetarna, för att så långt som 
möjligt kunna erbjuda medarbetare önskad syssel-
sättningsgrad, inte minst inom vård- och omsorgs-
yrkena.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ej aktuellt med föreliggande förslag. 
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Nr 122. Motion av Ulrik Wärnsberg 
m fl (alla S) att uppmärksamma Upp-
salas fredspristagare 
KSN-2012-1127 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen i enlighet med föredrag-
ningen i ärendet. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V) reserverar sig till förmån för bifall till 
motionen. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg 
och Hilde Klasson (alla S) reserverar sig vidare i 
form av särskilt yttrande enligt ärendets bilaga 3. 
 
Uppsala den 22 maj 2013 
På kommunstyrelsen vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Karin Ericsson (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande; Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Irene Zetterberg, Milischia Rezai 
(båda S) och Rickard Malmström (MP). 
 
Ärende 
Ulrik Wärnsberg m.fl. (alla S) föreslår i en motion, 
väckt den 29 oktober 2012, att Uppsala kommun 
tar inititativ att tillsammans med andra intresserade 
aktörer på lämpligt sätt uppmärksammar de 
fredspristagare som har haft anknytning till 
Uppsala, till exempel genom årligen återkom-
mande arrangemang på FN-dagen 24-oktober, för 
att stärka det lokala arbetet för internationell fred 
och rättvisa. Motionen återges i ärendets bilaga 1. 

 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till kulturnämnden, 
ärendets bilaga 2. Nämnden lyfter i sitt svar de 
insatser som nämnden redan stöttar och arbetar 
med på fredsområdet. Exempelvis satsar nämnden 
idag på Fredsspår som en del i Kulturella spår i 
stadsrummet, Fredens hus, Dag Hammarskjölds-
biblioteket samt att möjliggöra för fristadsför-
fattare. Kulturnämnden ställer sig positiv till att få 
ett uppdrag och resurser att vidare utreda frågan 
om att uppmärksamma Uppsalas fredspristagare 
och stärka det lokala samarbetet för internationell 
fred och rättvisa.   
 
Föredragning 
Den 15 augusti 2014 firar Sverige 200 år av fred. 
Den 14 augusti 1814 ingicks konventionen i Moss, 
Norge, som medförde vapenstillestånd. Den 15 
augusti blev därmed första dagen utan krig. 
Sverige har rekord i fred, närmast i fredlighet 
kommer Schweiz som haft fred sedan ett inbör-
deskrig i mitten av 1800-talet. I Uppsalas ansökan 
om att bli kulturhuvudstad väcktes idén att 
arrangera ett fredsjubileum 2014 med ”musik och 
skådespel i fredens anda”.   
 
Projektet Kultur för utveckling som syftar till att 
tillvarata Uppsalas kulturhuvudstadsansökan 
kraftsamlar år 2014 för att möjliggöra för att på 
olika vis uppmärksamma fredsjubileet. I förslag till 
IVE 2014-2017 finns ett anslag till kommun-
styrelsen på 3 milj kronor avsatt för fredsåret. 
Kommunstyrelsen har tagit ställning till orga-
nisationen av arbetet med fredsjubiléet. 
 
Firandet av fredsjubileet kommer öppna upp för en 
rad nya samarbeten och projekt mellan kommunen, 
näringsliv och föreningar. Projektet leds av en 
styrgrupp vari ingår kommunledningskontoret, 
kulturkontoret, kontoret för barn-, ungdom och 
arbetsmarknad, kontoret för samhällsutveckling 
samt Destination Uppsala. Kommunstyrelsen har 
också uppdragit åt samtliga nämnder, styrelser och 
kommunala bolag att inom sina ansvarsområden 
förbereda och delta i fredsjubileet 2014. 
  
Det finns många olika perspektiv på fred. Fred är 
inte bara ett tillstånd av ”ickekrig”. Ett förslag 
styrgruppen arbetar med för att vidga ingången till 
fredstemat är att varje månad under 2014 paketeras 
med ett tema. Utifrån dessa teman kan olika värdar 
och samarbetsparters involveras. Ett tema är 



 

 

lämpligen ”förebilder” och under detta tema kan 
Uppsalas fredspristagare uppmärksammas.  
 
Fredsjubileet kommer öppna upp för nya sam-
arbeten och idéer på temat. I utvärderingen över 
året och de insatser som genomförts bör förslag på 
fortsatta initiativ och satsningar ges. Utifrån detta 
kan kulturnämnden ges ett specifikt uppdrag för 
området. Frågan om ett årligt återkommande 
evene-mang kan prövas i samband med utvär-
dering av fredsjubileet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut.  
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Nr 123. Motion av Ulrik Wärnsberg 
(S) om att stötta framväxten av socia-
la kooperativ genom aktivt medlem-
skap i Coompanion Uppsala län 
KSN-2012-1191 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Frida Johnsson, Rickard 
Malmström (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V) reserverar sig till förmån för bifall till 
motionen. 
 
Uppsala den 22 maj 2013 
På kommunstyrelsen vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Karin Ericsson (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Bur-wick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klas-son (alla S), Frida Johnsson, Rickard 
Malmström (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V). 
 
Dessutom närvarande; Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Irene Zetterberg och Milischia 
Rezai (båda S). 
 
Ärendet 
Ulrik Wärnsberg (S) föreslår i motion, väckt den 
26 november 2012, att kommunfullmäktige be-
slutar att Uppsala kommun ska vara en aktiv med-
lem i Coompanion Uppsala län med syfte att på ett 
positivt sätt bidra till att stärka den sociala eko-
nomin så att fler kooperativ kan etableras bland an-
nat utifrån kommunens ansvar för arbetsmarknads- 
och sysselsättningsfrågor. Motionen återges i 
ärendets bilaga 1. 
 
 

 
Remissbehandling 
Motionen är remitterad till utbildnings- och arbets-
marknadsnämnden. Nämnden framhåller att 
Coompanion Uppsala län ger stöd till kooperativt 
företagande med stöd till start av nya företag, 
företagsrådgivning, utbildning, finansieringslös-
ningar, stöd vid offentlig upphandling och med 
social redovisning i länets samtliga åtta kommuner. 
Ingen kommun i länet är medlem i organisationen.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden menar 
att ett medlemskap får ett symboliskt värde men 
ger ingen förtur till stöd från organisationen. 
Coompanion är en organisation av intresse för 
nämnden att utveckla samverkan med, men detta 
förutsätter inte ett medlemskap. Ärendets bilaga 2. 
Ledamöterna för (S), (MP) och (V) anmäler 
reservation. 
 
Föredragning 
Näringslivsutveckling bedrivs i samverkan med 
samtliga företagsstödjande organisationer i kom-
munen och Uppsala kommun bidrar och stödjer 
verksamheterna på olika sätt då olika behov finns. 
Coompanion delfinansieras av Regionförbundet i 
Uppsala län. Organisationen är en viktig del i det 
företagsstödjande systemet och arbetar med före-
tagsrådgivning för kooperativa företag men har 
även kompetens kring socialt företagande.  
 
Sedan starten av Uppsala kommuns företagslots 
2006 har Coompanion varit rådgivande samarbets-
part och delfinansiär. Ett etablerat samarbete finns 
därmed sedan länge mellan Uppsala kommun och 
Coompanion både kring företagsrådgivning och 
kring socialt företagande. Ett medlemskap i sig 
innebär inte att samarbetet utvecklas men ger for-
mella förpliktelser och därmed vissa kostnader ut-
över medlemsavgiften.  
 
Med hänsyn till ovanstående föreslås att motionen 
avslås. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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Nr 124. Motion av Erik Pelling m fl 
(alla S) om att det är dags för en rik-
tig sporthall i Storvreta 
KSN-2012-0713 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen i enlighet med föredrag-
ningen i ärendet. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V) reserverar sig till förmån för bifall till 
motionen. 
 
Uppsala den 22 maj 2013 
På kommunstyrelsen vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Karin Ericsson (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Bur-wick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klas-son (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande; Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Irene Zetterberg, Milischia Rezai 
(båda S) och Rickard Malm-ström (MP). 
 
Ärendet 
Erik Pelling m fl (alla S) har i motion, väckt den 28 
maj 2012, yrkat att kommunfullmäktige beslutar 
att uppdra till idrotts- och fritidsnämnden att i 
samråd med föreningsliv och skolor i Storvreta 
utreda alla väsentliga förutsättningar för att snarast 
möjliggöra en modern och funktionsduglig 
sporthall med publikkapacitet i centrala Storvreta. 
Motionen återges i ärendets bilaga 1. 
 
 
 
Remissbehandling 

Ärendet har remitterats till idrotts- och fritids-
nämnden (IFN). Nämnden anför att det pågår ett 
arbete med att utarbeta en långsiktig försörjnings-
plan för idrottsanläggningar i Uppsala. Planen ska 
bland annat ta hänsyn till medborgarnas, skolans 
och föreningsmedlemmarnas behov och utgöra un-
derlag för kommande beslut om utveckling av nya 
och befintliga anläggningar. I uppdraget ingår att 
beakta behovet av en funktionsduglig sporthall 
med publikkapacitet i Storvreta och nämnden be-
dömer att man inte behöver ett ytterligare uppdrag 
från kommunfullmäktige. Ärendets bilaga 2. 
 
Föredragning 
Idrotts- och fritidsnämnden har i IVE 2011-2014 
uppdraget att utarbeta en långsiktig försörjnings-
plan för den fortsatta utvecklingen av kommunens 
arenor och anläggningar. Det arbetet pågår och un-
der 2013 kommer idrotts- och fritidsnämnden att 
fatta beslut om en långsiktig försörjningsplan. 
Idrotts- och fritidsnämnden har även genom den 
förändring av reglementet, som kommunfull-
mäktige beslutade vid sitt sammanträde i december 
2012, ansvaret för planering och utveckling av 
idrotts- och fritidsverksamheten i kommunen. Det 
innebär att idrotts- och fritidsnämnden har ett 
tydligt ansvar för planeringen av kommunens 
idrotts- och sportanläggningar.  
 
Det förslag som motionären lägger fram beaktas 
följaktligen i det arbete som idag utförs av idrotts- 
och fritidsnämnden. Något ytterligare uppdrag med 
anledningen av motionen är därför inte erfor-
derligt. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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Nr 125. Motion av Emma Wallrup 
(V) om att kartlägga ekosystemtjäns-
terna i Uppsala kommun 
KSN-2012-1023 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen i enlighet med föredrag-
ningen i ärendet. 
 
Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till 
förmån för bifall till motionen. 
 
Uppsala den 22 maj 2013 
På kommunstyrelsen vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Karin Ericsson (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande; Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Irene Zetterberg, Milischia Rezai 
(båda S) och Rickard Malm-ström (MP). 
 
Ärendet 
Emma Wallrup (V) har i motion. väckt den 24 sep-
tember 2012, yrkat att kommunfullmäktige be-
slutar att ge gatu- och samhällsmiljönämnden i 
uppdrag att göra en pilotutredning för att peka ut 
viktiga lokala ekosystemtjänster, att tillsammans 
med lokal miljöorganisation bjuder in andra orga-
nisationer och näringslivet för att inleda en dialog 
om hur natur och miljö påverkar lokalsamhället, 
samt tillsammans med kommunstyrelsen därefter 
ta fram en plan för hur man kan beakta de eko-
nomiska, sociala och miljömässiga aspekterna i 
den fysiska planeringen med hänseende på de kart-
lagda ekosystemtjänsterna. Bilaga 1 
 

Remissbehandling 
Motionen har remitterats till gatu- och samhälls-
miljönämnden (GSN). Bilaga 2. 
 
Nämnden instämmer i motionens intentioner att det 
är angeläget att ekosystemtjänster värdesätts inom 
ramen för samhällsplaneringen. GSN anser däre-
mot att värdering av ekosystemtjänster är en fråga 
av övergripande karaktär och att den följaktligen 
bör hanteras av kommunstyrelsen. 
 
Föredragning 
Forskningen kring ekosystemtjänster och hur de 
kan beräknas och hanteras är under utveckling. Att 
i ett lokalt perspektiv utveckla kunskapen kring 
och synliggöra ekosystemtjänster är en strategisk 
fråga för det hållbara samhälle som Uppsala kom-
mun vill och ska vara. Kommunstyrelsen har där-
för i direktiven till aktualiseringsprövningen av 
översiktsplanen lagt in en undersökande studie 
kring de lokala ekosystemtjänsterna. Därmed krävs 
inget särskilt uppdrag med anledning av motionen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut 
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Nr 126. Motion av Caroline Anders-
son m fl (alla S) om att säkerställa 
äldres tillgång till böcker och folk-
bildning 
KSN-2012-1168 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen i enlighet med föredrag-
ningen i ärendet. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V) reserverar sig i form av särskilt yttrande enligt 
bilaga 4. 
 
Uppsala den 22 maj 2013 
På kommunstyrelsen vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande; Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Irene 
Zetterberg, Milischia Rezai (båda S) och Rickard 
Malmström (MP). 
 
Ärendet 
Caroline Andersson m fl (alla S) har i motion, 
väckt vid sammanträde den 26 november 2012, 
yrkat att kommunfullmäktige beslutar att ge kultu-
rnämnden i uppdrag att teckna avtal om biblioteks-
service till äldreomsorgens verksamheter med 
syftet att göra böcker lättillgängliga för äldre och 
att främja folkbildningen för alla kommuninvånare. 
Ärendets bilaga 1 
 
 
 

 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till kulturnämnden 
(bilaga 2) och till äldrenämnden (bilaga 3) 
 
Kulturnämnden hänvisar till att nämnden den 17 
januari 2013 beslutat att i folkbiblioteksavtalet 
2013 med Vård och bildning säkerställa äldres 
tillgång till biblioteksservice. Det görs genom att 
åter erbjuda uppsökande biblioteksverksamhet till 
äldreboenden i samma omfattning som tidigare, då 
uppdraget gavs från äldrenämnden. 
 
Äldrenämnden hänvisar till att kulturnämnden nu 
har givit besked om att de funnit det möjligt att 
fortsätta med ”bibliotekens uppsökande verksam-
het” som en särskild kultursatsning. Äldrenämnden 
finner detta glädjande och föreslår att kommun-
styrelsen ska finna motionen besvarad. Därutöver 
redovisar äldrenämnden att de genom flertalet 
uppdrag säkrat varje äldres rätt till adekvat, 
stimulerande och meningsfull vardag på vård-
boendena. Det ligger i utförarnas uppdrag och 
kompetens att avgöra vilken insats som ska använ-
das för att den enskildes förmåga antingen ska 
rehabiliteras, habiliteras eller ge en meningsfull 
tillvaro - där bokläsning är ett exempel på aktivitet. 
 
Reservation i form av särskilt uttalande har 
lämnats av Caroline Andersson (S). 
 
Föredragning 
För att säkerställa äldres tillgång till biblioteks-
service har kulturnämnden för 2013 tecknat  avtal 
om såväl uppsökande biblioteksverksamhet till 
äldreboenden som Boken kommer-service till 
enskilda personer.  
 
Något beslut med anledning av motionen erfordras 
därför inte.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
 
Särskilt yttrande från (S), (MP) och (V) i ärende 
15. Motion av Caroline Andersson m fl (alla S) om 
att säkerställa äldres tillgång till böcker och folk-
bildning  
 
Vi är mycket glada över att ha bidragit till att 
kulturnämnden återigen åtagit sig uppdraget att 
teckna avtal angående biblioteksservice till 
äldreomsorgens verksamheter. Medan äldrenämn-
dens och kulturnämndens borgerliga majoriteter 



2 (2) 
 

initialt dividerade om att frågan om biblioteks-
service och folkbildning skulle skrivas in ett avtal 
gentemot respektive utförare hade vi förnuftet att 
driva på en lösning som innebär att nämnderna de 
facto följer sin arbetsordning, dvs. att kulturnämn-
den faktiskt tar ansvar för det som ligger inom 
deras ansvarsområde - kultur, bibliotek och allmän 
folkbildning. Det tog i och för sig ett tag innan 
polletten ramlade ner hos den borgerliga majori-
teten, men nu har de glädjande tagit sitt förnuft till 
fånga och fullföljt motionärernas förslag till 
kommunfullmäktige.  
 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänster-
partiet 
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Nr 127. Motion av Malena Ranch och 
Maria Gardfjell (båda MP) om ökade 
kunskaper och förebyggande arbete 
mot hedersvåld 
KSN-2012-0937 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg, 
barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden 
för barn och unga att utreda vilka ytterligare in-
satser som krävs för att uppnå Uppsala kommuns 
mål om att bekämpa mäns våld mot kvinnor samt 
utreda vilka behov av utbildning som finns hos 
myndighetspersonal som möter kvinnor, barn, 
ungdomar och unga vuxna som är utsatta för så 
kallat hedersrelaterat våld och andra former av 
extrem social kontroll i olika kulturella kontexter, 
 
att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg, 
socialnämnden för barn och unga och barn och 
ungdomsnämnden att se över möjligheterna till 
ökad samverkan med ideella organisationer som 
arbetar med att stödja ungdomar som utsätts för så 
kallat hedersrelaterat våld och andra former av 
extrem social kontroll i olika kulturella kontexter, 
samt 
 
att därmed besvara motionen. 
 
 
Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till 
förmån för bifall till motionen. 
 
Uppsala den 22 maj 2013 
På kommunstyrelsen vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Karin Ericsson (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 

Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande; Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Irene Zetterberg, Milischia Rezai 
(båda S) och Rickard Malm-ström (MP). 
 
Ärendet 
I motion av Malena Ranch och Maria Gardfjell 
(båda MP), väckt den 27 augusti 2012, föreslås 
kommunfullmäktige uppdra till kommunstyrelsen 
att ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat 
våld. Vidare föreslås att nämnden för hälsa och 
omsorg får uppdrag att tillsätta en samordnare med 
fokus på hedersrelaterat våld och förtryck samt att 
utreda och utveckla stöd runt personer som söker 
skydd för att möjliggöra ett bra nätverk runt in-
dividen. Samma nämnd samt barn- och ungdoms-
nämnden och socialnämnden för barn och unga 
föreslås också ges uppdraget att utreda vilka behov 
av utbildning som finns hos myndighetspersonal 
som möter barn, ungdomar och unga vuxna som är 
utsatta för extrem social kontroll samt se över möj-
ligheterna till ökad samverkan med ideella orga-
nisationer som arbetar med att stödja ungdomar 
som utsätts för hedersrelaterat våld (ärendets 
bilaga 1). 
 
Remissbehandling 
Remissvar har lämnats av barn- och ungdoms-
nämnden (BUN) (ärendets bilaga 2), utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden(UAN) (ärendets 
bilaga 3), socialnämnden för barn och unga (SBN) 
(ärendets bilaga 4) samt nämnden för hälsa och 
omsorg (NHO) (ärendets bilaga 5).  
 
I BUN har avgivits reservation från (MP) och (S). 
I UAN har avgivits reservationer från (S) och (V) 
resp (MP). I SBN reserverar sig (S), (MP) och (V). 
I NHO reserverar sig (MP). 
 
BUN, UAN och SBN anger alla att kunskaper och 
förebyggande arbete mot hedersvåld är mycket 
angelägna områden men att det pågående arbetet 
som sker i kommunen är tillräckligt i nuläget.  
 
UAN nämner också sitt samarbete och stöd till 
flera projekt som gäller våld i nära relation, 
exempelvis har organisationen TRIS(Tjejers rätt i 
samhället) som arbetar med hedersrelaterat våld 
fått ekonomiskt stöd 2012. 
 



 

NHO beslutade hösten 2012 att revidera kom-
munens plan mot hot, våld och förtryck och inklu-
dera arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld. 
De har också tillsatt en samordningsfunktion som 
har ansvar för det övergripande arbetet med frågor 
som rör våld i nära relationer. 
 
I februari 2012 startade Resurscentrumet Nexus sin 
verksamhet för personer som utsätts för våld i nära 
relationer. Målgruppen är personer över 13 år av 
båda könen. SBN ansvarar för resursteamet Fam-
nens verksamhet för ungdomar som utsätts för he-
dersrelaterat förtryck och våld och den har numer 
inkluderats i Nexus verksamhet. På så sätt kan per-
soner som utsätts för våld få ett sammanhållet stöd, 
ungdomar slipper hamna i skarven mellan att be-
traktas som unga eller vuxna och även vuxna som 
utsätts för hedersrelaterat våld kan få stöd. 
 
Samordnaren, tillsammans med en arbetsgrupp be-
stående av representanter från verksamheter inom 
NHOs och SBNs ansvarsområden ser över behovet 
av grundutbildning i området våld i nära relationer 
inklusive hedersrelaterat förtryck och våld. Avsik-
ten är att utbildningen ska ske kontinuerligt och 
arrangeras utifrån ett brett perspektiv och rikta sig 
till såväl myndighetsenheter som skola och fritid.  
 
För att utveckla stödet runt personer som söker 
skydd och för att möjliggöra ett bra nätverk runt 
individen ska NHO låta utreda förutsättningarna 
för om kommunen ska ansluta sig till kommun-
samverkan Kompotten. Kompotten består av 25 
kommuner som hjälper varandra att ta emot 
skyddsbehövande som inte kan bo kvar i sin hem-
kommun och som kan erbjuda adekvat stöd. I 
dagsläget finns redan ett lekmannanätverk knuten 
till Nexus och ungdomar över 18 år som bor kvar i 
Uppsala kan få en stödperson därifrån via Nexus. 
De under 18 år erbjuds stöd inom ramen för kom-
munens IFO-verksamhet för barn och unga. 
 
NHO anger slutligen att i arbetet mot våld i nära 
relationer är samverkan med ideell verksamhet 
viktig och dialog med intresserade föreningar har 
hållits. Avsikten är att hitta en form för samverkan 
som kan bli en del av det pågående arbetet med 
lokal överenskommelse med idéburna organisa-
tioner (LÖK).  
 
Reservationer har avgivits i UAN och SBN av 
(S),(V) och (MP), i NHO av (MP) samt i BUN av 
(S) och (MP). 
 

Föredragning 
IVE 2013-2016 har inriktningsmålen ”Uppsala är 
ledande i frågor som gäller kvinnofrid”, ”Männi-
skor som är utsatta för våld och hot får adekvat 
stöd” och ”Personer som brukar våld och hot får 
behandling”. Målen avser våld, hot och förtryck 
och inkluderar således även det hedersrelaterade.  
2007 fick Socialstyrelsen inom ramen för Rege-
ringens handlingsplan (Skr. 2007/08:39) i uppdrag 
att effektivisera kommunernas arbete mot köns-
relaterat våld. Målet var bland annat att arbetet ska 
bli mer målinriktat, strukturerat och samordnat. 
Socialstyrelsens tillsynsrapport kom i slutet av 
april och den visar att kommunen har behov av 
mer utbildning bland personal och väl imple-
menterade rutiner. Rapporten kommer att vara väg-
ledande i arbetet med NHOs arbete med hand-
lingsplanen som planeras vara klar i slutet av året. 
Handlingsplanen ska inkludera hedersrelaterat våld 
i enlighet med NHOs beslut om att inkludera dessa 
frågor i planen för hot, våld och förtryck. 
 
I likhet med de nämnder som yttrat sig finner kom-
munstyrelsen att frågan är angelägen och att det 
idag pågår ett omfattande arbete med att utveckla 
kommunens arbete mot våld i nära relationer. Flera 
av aktiviteterna har nyligen påbörjats.  
 
Arbetet utgår från IVEs mål och stöds av Social-
styrelsens arbete. Därför behövs i dagsläget inte 
något särskilt kommunalt program för området. 
Frågan om en särskild samordnare behövs ska av-
göras på nämndnivå. De särskilda uppdrag motio-
nen vidare framför får också prövas i det pågående 
arbetet. 
 
Något särskilt uppdrag från kommunfullmäktige 
bedöms därför inte erforderligt.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut  
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Nr 128. Motion av Maria Gardfjell 
(MP) om en parklek i Uppsala 
KSN-2012-1189 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V) reserverar sig till förmån för bifall till mo-
tionen. 
 
Uppsala den 22 maj 2013 
På kommunstyrelsen vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Karin Ericsson (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande; Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Irene Zetterberg, Milischia Rezai 
(båda S) och Rickard Malmström (MP). 
 
Ärendet 
Maria Gardfjell (MP) har i motion, väckt den 26 
november 2012, yrkat att kommunfullmäktige upp-
drar åt gatu- och samhällsmiljönämnden att ta fram 
förslag på lämpliga lokaliseringar för parklek med 
bemanning och stort utbud av olika inomhus- och 
utomhusaktiviteter. Motionen återges i ärendets 
bilaga 1. 
 
 
 
 
Remissbehandling 
Remissvar har lämnats av gatu- och samhällsmiljö-
nämnden (ärendets bilaga 2). Nämnden har i dia-

loger med brukarna inte noterat något uttalat 
önskemål om parklek och satsar på att utveckla be-
fintliga lekplatser. Kommunens mål är att lekplat-
ser ska vara säkra, trygga och intressanta för barn i 
alla åldrar. Att starta en parklek bör föregås av en 
kostnadskalkyl då lokaler och medarbetare krävs.  
 
Reservation har lämnats av (MP), (S) samt (V). 
 
Föredragning 
Vardaglig fysisk aktivitet har stor betydelse för 
vårt välbefinnande och vår hälsa. I dag är vi mer 
stillasittande än någonsin – på jobbet, i bilen, på 
fritiden. Det är därför viktigt att skapa miljöer som 
medverkar till goda vanor hos barn och leken är 
speciellt viktig ur många aspekter.  
 
Den byggda miljöns struktur och utformning har 
här stor betydelse för om vi väljer att gå, cykla, 
leka och motionera. Det är därför viktigt att sam-
lokalisera lekplatser vid skolor där barnen vistas 
större delen av dagen, dels under skoltiden och 
därefter fritids. Skolan och dess närmiljö utgör 
oftast trygga igenkännande miljöer och vägarna dit 
arbetar kommunen särskilt med för att få säkra och 
trygga. Detta gör det enklare att även använda 
lekplatserna utanför skoltid som exempelvis på 
helgerna. I första hand bör kommunen därför arbe-
ta för att uppfylla befintligt mål om lekplatser, dvs. 
vara säkra, trygga och intressanta för barn i alla 
åldrar där de lokaliseras för att kunna dubbel-
utnyttjas, dvs. både under skoltid och på fritid.  
 
Om parklek efterfrågas i större utsträckning kan 
frågan prövas i gatu- och samhällsmiljönämnden 
som i sin tur bör samordna arbetet med barn- och 
ungdomsnämnden.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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Nr 129. Motion av Johan Lundqvist 
(MP) om trygga cykelvägar i Uppsala 
KSN-2012-0771 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen i enlighet med föredrag-
ningen i ärendet. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V) reserverar sig till förmån för bifall till 
motionen. 
 
Uppsala den 22 maj 2013 
På kommunstyrelsen vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Karin Ericsson (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande; Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Irene Zetterberg, Milischia Rezai 
(båda S) och Rickard Malm-ström (MP). 
 
Ärendet 
Johan Lundqvist (MP) har i motion, väckt den 28 
maj 2012, yrkat att kommunfullmäktige uppdrar åt 
gatu- och samhällsmiljönämnden att vid framta-
gandet av cykelplan särskilt arbeta med trafik-
miljön och tillgången till cykelvägar vid skolorna i 
kommunen. Motionen återges i ärendets bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Remissvar har lämnats av gatu- och samhällsmiljö-
nämnden (ärendets bilaga 2). Nämnden är positiv 
till insatser som bidrar till en trafiksäkrare och 
tryggare trafikmiljö runt skolorna. I den framtagna 

handlingsplanen föreslås ökad satsning på säkra 
skolvägar. 
 
Föredragning 
Under 2012 arbetades förslag till cykelpolicy med 
riktlinjer samt en handlingsplan fram. Policyn till-
sammans med riktlinjerna är ute på remiss. Av-
sikten är att kommunfullmäktige antar policyn 
efter sommaren.  
 
Kortfattat innebär förslagen att Uppsalas vilje-
inriktning ska vara att andelen cyklister ska öka 
och att Uppsala ska uppfattas som en cykelstad. 
Vidare ska det vara snabbt, bekvämt samt tryggt 
och säkert att cykla inom Uppsala kommun. Mål-
grupper som framförallt ska prioriteras förslås att 
vara förvärvsarbetare, studenter samt barn och 
skolungdom.  
 
Handlingsplanen följer upp dessa målsättningar 
och ambitioner med konkreta förslag, däribland 
åtgärder för att göra det tryggare och mer trafik-
säkert att cykla. Skolorna är viktiga målpunkter 
och kommunen arbetar redan idag med säkra skol-
vägar.  
 
Handlingsplanen tar också särskilt upp insatser i 
områden där barn vistas i. Barn under 12 år är dock 
inte mogna att cykla i staden på egen hand, men 
med genomförda och planerade åtgärder grund-
läggs förhoppningsvis sunda cykelvanor hos skol-
barnen som fortsätter även i vuxen ålder.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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Nr 130. Motion av Elvira Caselunghe 
och Kristin Lilieqvist (båda MP) om 
ökad andel matproducerande och ät-
bara växter 
KSN-2012-1134 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen i enlighet med föredrag-
ningen i ärendet. 
 
Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till 
förmån för bifall till motionen. 
 
Uppsala den 22 maj 2013 
På kommunstyrelsen vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Karin Ericsson (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande; Mats Gyllander, 
Christopher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), 
Peter Nordgren (FP), Irene Zetterberg, Milischia 
Rezai (båda S) och Rickard Malmström (MP). 
 
Ärendet 
Elvira Caselunghe och Kristin Lilieqvist (båda 
MP) har i motion väckt den 29 oktober 2012 yrkat 
att kommunfullmäktige ger gatu- och samhälls-
miljönämnden i uppdrag att anta en strategi för hur 
andelen växter som producerar ätbar föda ska öka 
på all mark i Uppsala, både i centrum och i om-
givande stadsdelar. Ärendets bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till gatu- och samhälls-
miljönämnden (GSN). Ärendets bilaga 2. 
 

GSN anför att Uppsala är idag den kommun i 
Sverige som har flest antal odlingslotter per invå-
nare. Flera initiativ har tagit under åren. En inspira-
tionsguide för stadsodling håller på att utarbetas.  
 
Det finns ett stort antal bärbuskar, äppel- och 
päronträd, hasselbuskar m m spridda i stadens par-
ker. Frukten tas dock sällan om hand av människor 
utan blir liggande som fallfrukt. Nämnden anser att 
de växter som producerar ätbara frukter, bär och 
nötter redan finns och nyplanteras i en väl avvägd 
omfattning och att det därför inte finns behov av 
någon specifik strategi för hur andelen växter som 
producerar ätbar föda ska öka på all mark i 
Uppsala. 
 
(MP) och (V) har anmält reservation. 
 
Föredragning 
Växter som producerar ätbar föda är en av flera 
olika ekosystemtjänster som naturen ger oss med-
borgare. I staden har vi träd som svalkar och ger 
skugga samt mark som ger oss mat, filtrerar vatten 
och minskar risk för översvämningar. Att tillvarata 
och utveckla potentialen i dessa tjänster är en stra-
tegisk fråga för kommunen. Det handlar om att ge 
förutsättningar för en högre självförsörjningsgrad, 
en mer naturlig och giftfri odling, en anpassning 
till klimatförändringar och att utveckla stadens 
attraktivitet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 24 september 2012 
att ge GSN i uppdrag att 1) se över regelsystemet 
för lokal odling på kommunal mark i Uppsala för 
att kunna möta framtidens olika behov av stadsod-
ling samt 2) att se över de utpekade områdena för 
odling i översiktsplanen i syfte att utreda om de är 
tillräckliga för att utveckla stadsodlingen i 
Uppsala. Dessutom tas just nu en stadsodlings-
guide fram.  
 
Att utveckla kunskapen kring och synliggöra 
lokala ekosystemtjänster är en viktig fråga i det 
hållbara samhälle som Uppsala kommun vill och 
ska vara. Kommunstyrelsen (KS) har därför i di-
rektiven till aktualiseringsprövningen av översikts-
planen lagt in en undersökande studie kring de 
lokala ekosystemtjänsterna. I denna bör ekosys-
temtjänster i form av växter som producerar föda 
ingå. Därmed krävs inget särskilt uppdrag med 
anledning av motionen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut 













 KF 131       10 JUNI  2013 
 

 

 
 

Nr 131. Interpellation av Rahima 
Ortac (S) om rik tlinjerna kring för-
sörjningsstödet 
KSN-2013-0521 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Den 28 mars 2013 tog utbildning - och arbets-
marknadsnämnden ett beslut om att uppdra kon-
toret att se över riktlinjerna gällande försörj-
ningsstöd. Det gick inte många dagar efter det 
innan kommunalrådet tillika nämndens ordföran-
de gick ut i UNT (5/3 2013) och meddelade att 
man ska "frysa" socialbidrag utöver riksnormen. 
Det är uppenbart att det råder en okunnighet i 
denna fråga, vilket både visar sig i artikeln samt i 
diskussionerna runt omkring. Uttalandet av 
nämndens ordförande ger sken av att Uppsala 
kommun skulle vara en kommun som går så 
mycket över Socialstyrelsens rekommendationer 
och gör generösa bedömningar i förhållande till 
rekommendationerna. Och att det skulle innebära 
en hög kostnad för kommunen. Det är visserligen 
sant att Utbildnings- och arbetsmarknadsnämn-
den har ett negativt resultat på 66 miljoner kr 
med anledning av höga försörjningsstödskost-
nader. Men då ska det också göras klart att det 
inte alls beror på att Uppsala kommun tillämpar 
några särskilda regler. Vi som alla andra kommu-
ner i hela landet har en skyldighet enligt lag, 4 
kap 1 § st 3 socialtjänstlagen (2001:453), till-
försäkra uppsalabor en skälig levnadsnivå. Att 
Uppsala kommuns egna riktlinjer skulle vara mer 
generöst vad som är en skälig levnadsnivå tvivlar 
jag starkt på. Det som finns i våra riktlinjer är 
bl.a., kostnader för mammografi, fritidsaktivitet 
för vuxna med långvarigt behov av ekon. bistånd, 
bredband. Inga av dessa bidrag är för generösa. 
Utan snarare skulle det falla under riksnormen att 
få ersättning för exempelvis bred-band, enligt 4 
kap 3 § p 1 SoL. 
 
Vidare framgår det att en skärpning av reglerna 
skulle leda till en besparing på en till tre miljoner 
kronor. En uppskattning som Mohamad Hassan 
gjort tillsammans med tjänstemännen, utan att 
först presentera detta för övriga i nämnden. Alltså 
en marginell förändring i praktiken. Det stora 
problemet som kommunen har är att vi har  

 
många fler långvariga bidragshushåll än jämför-
bara kommuner. Samt att vi har höga bostads-
kostnader, på grund av bostadsbristen och höga 
hyreskostnader. Bör diskussionen inte vara hur 
man löser dessa frågor, istället för att sprida 
vidare på en myt om att kommunen skulle vara så 
himla generösa? 
 
Förslaget läggs för att Alliansen vill föra sym-
bolpolitik I artikeln säger Mohamad Hassan att 
det är själva symbolhandlingen som är det vik-
tiga. Det är alltså symboliskt viktigt att visa att 
endast kvinnor som har råd ska kunna gå på 
mammografi och upptäcka om de har livshotande 
sjukdom. Uttalandet är ovärdigt och ger intrycket 
att man vill klandra människor en extra gång, för 
att de lever under sämre förhållanden. 
 
Det är olyckligt att kommunalrådet väljer att 
sprida en osanning och se människor på detta 
sätt. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga 
utbilnings- och arbetsmarknadsnämndens ord-
förande Mohamad Hassan (FP) följande: 
 
• Konkret vad i de lokala riktlinjerna tycker 
du är för generösa? 
• Vad menar du om att "frysa" socialbidraget 
utöver riksnormen? 
• Vad menar du med att symbolhandlingen är 
det viktiga? 
 
Uppsala 2013-03-19 
 
Rahima Ortac (S) 
Kommunfullmäktigeledamot  
 
Svar: 
 
Konkret vad i de lokala riktlinjerna tycker du är 
för generösa? 
Enligt den utredning vi har gjort är vi inte för ge-
nerösa. Men vi är, i jämförelse med andra kom-
muner, generösa när det gäller att låta personer 
med socialbidrag läsa på Komvux och med att 
bevilja bistånd till datorer och bredband.  
 
 
 
 



 

 
Vad menar du om att ”frysa” socialbidraget 
utöver riksnormen? 
Kommunens försörjningsstödsbudget har under-
skott och ekonomin i hela kommunen är mycket 
osäker. Alla verksamheter måste vidta åtgärder 
för att hamna i balans. En sådan åtgärd är att i 
framtiden bli mer restriktiva med sådant som går 
utöver riksnormen och Socialstyrelsens rekom-
mendationer. Alla sådana ansökningar ska prövas 
individuellt och behandlas i individutskottet.  
 
Vad menar du med att symbolhandlingen är det 
viktiga? 
Ekonomin är ansträngd och alla måste spara. Det 
gäller även socialbidragen, trots att vi endast kan 
spara väldigt marginella summor, eller sym-
boliska om man så vill.  
 
Mohamad Hassan (FP) 
Kommunalråd 
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Nr 132. Interpellation av Eva Chris-
tiernin och Marlene Bu rwick (båda 
S) om hur funk tionshinderrörelsens 
möjlighet till delaktighet och demo-
kratisk påverkan stärks 
KSN-2013-0593 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
I Uppsala kommuns Inriktning Verk-samhet 
Ekonomi presenteras visionen: "Uppsala är 
en kommun där alla människors lika värde, 
inneboende kraft och kreativitet respekteras 
och tas tillvara genom att var och en får 
möjlighet att påverka sin livssituation i en 
långsiktigt hållbar miljö som präglas av 
positiv dynamik, öppenhet och gemensamt 
ansvar. "Nämnden för hälsa och omsorg har 
omsatt visionen i de fyra upplevelsekrite-
rierna: "trygghet, respektfullt bemötande, 
demokrati/delaktighet och oberoende". 
 
När det kommer till demokrati och delaktig-
het för funktionshindersrörelsen finns fler 
kanaler för påverkan. Föreningarna funge-
rar som viktiga remissinstanser via deras 
paraplyorganisation HSO. Detta regleras i 
samverkansavtalet som slöts mellan Uppsala 
kommun och HSO 2003. Vidare fungerar 
kommunala handikapprådet som en platt-
form för delaktighet och dialog mellan poli-
tiska företrädare och företrädare för handi-
kappföreningarna, via HSO. 
 
HSO i Uppsala organiserar ett trettiotal 
handikappföreningar. De fungerar bland 
annat som ett administrativt stöd, arbetar 
med utbildning och kompetenshöjning och 
fungerar främst som en gemensam röst för 
en grupp vars möjlighet att påverka ofta är 
begränsad. Organisationen har en heltids-
anställd ombudsman och 1O övriga medar-
betare. Dessa resurser är en förutsättning 
för att funktionshindersrörelsen ska ha möj-
lighet att göra sin röst hörd och på så sätt 
även förverkliga såväl kommunfullmäktiges 

vision och nämnden för hälsa och omsorgs 
upplevelsekriterier. 
 
När nämnden för hälsa och omsorg i de-
cember 2012 fattade beslut om budget inne-
fattade detta en minskning på bidragen till 
Uppsalas sociala- och handikappföreningar 
med 10%. Rent konkret har detta lett till att 
vissa föreningar har fått oförändrade bidrag 
medan många har fått minskade bi-drag 
och vissa föreningar står idag helt utan 
pengar från kommunen. För HSO innebar 
detta att bidraget från Uppsala kommun 
minskade med ca 600 000 kronor från före-
gående år. 
 
I praktiken innebär detta att HSO sedan 1 mars 
2013 endast har en ombudsman om 50%. Totalt 
berörs 7 anställda av antingen uppsägning, för-
flyttning till annan förening eller minskning av 
arbetstid. Pengarna räcker helt enkelt inte till. På 
så sätt minskar funktionshindersrörelsens möj-
lighet att genomföra uppgifter som att påverka 
politiken, kompetensutveckling, opinionsbild-
ning och mycket mer. Deras röst blir svagare. 
 
Med anledning av ovanstående vill vi fråga 
kommunstyrelsens ordförande 
Fredrik Ahlstedt (M) följande: 
 
• Anser du att handikappföreningarnas möj-
lighet till demokratiskt inflytande har påverkats 
av deras minskade resurser? 
 
• Hur arbetar du för att stärka funktions-
hindersrörelsens möjlighet till delaktighet och 
demokratisk påverkan? 
 
Eva Christiernin (S)     Marlene Burwick (S) 
ersättare KF                  kommunalråd 
 
Svar: 
 
Den nyss framtagna lokala överenskommelsen 
(LÖK) spelar en viktig roll i att stärka före-
ningslivets möjligheter till delaktighet och de-
mokratisk påverkan (slutgiltigt beslut om öve-
renskommelsen är förmodligen fattat i kom-
munfullmäktige när denna interpellation be-
handlas). Den utarbetade överenskommelsen 
utgör en gemensam plattform för att utveckla  
 



 
 
 
samverkan mellan kommunen och förenings-
livet där funktionshindersrörelsen spelar en vik-
tig roll. 
 
I övrigt finns sedan 2003, som även beskrivs i 
interpellationen, ett samverkansavtal mellan 
Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) 
och Uppsala kommun som syftar till att under-
lätta för HSO att tillvarata de funktionsnedsattas 
intressen i den kommunala planeringen och 
verksamheten.  
 
De viktigaste samverkansorganen mellan han-
dikapprörelsen och kommunen utgörs av det 
kommunala handikapprådet (KHR), KHR:s ar-
betsgrupp för FN-konvention för personer med 
funktionsnedsättning samt dialogmötena mellan 
nämnden för hälsa och omsorg (NHO) och han-
dikappföreningarna. HSO spelar i dessa sam-
manhang en mycket viktig roll. Uppsala kom-
muns ambition är att underlätta föreningarnas 
möjligheter till demokratiskt inflytande, genom 
att vara lyhörda för mötesformer och flexibla 
mötestidpunkter. 
 
NHO har inför år 2013 vidtagit ett antal 
kostnadsanpassningar och prioriteringar. Stöd åt 
föreningar som arbetar med kvinnor som utsätts 
för våld i nära relationer har prioriterats högst 
eftersom fullmäktige på ett tydligt prioriterar 
denna verksamhet. Uppsala ska vara ledande i 
frågor som gäller kvinnofrid. Detta innebar i sin 
tur att andra föreningar fick mindre tilldelning 
däribland bidraget till HSO. Samtidigt följer 
kontoret för hälsa, vård och omsorg HSO:s 
verksamhet för att säkra att föreningens möj-
ligheter till delaktighet och inflytande sker på ett 
fullgott sätt även framöver. Nämnden för hälsa 
och omsorg är måna om att HSO även framöver 
kommer att ha god insikt i den kommunala 
beslutsprocessen. Den största delen av handi-
kapprörelsens intressepolitiska arbete och de-
mokratiska inflytande utförs av förtroendevalda 
och genom ideella insatser.  
 
Stig Rådahl (M) 
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Nr 133. Interpellation av Huseyin 
Alpergin (V) om samlingsplatser för 
ungdomar 
KSN-2013-0592 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Som ledamot i Styrelsen för Vård och Bildning 
och som fritidspolitiker träffar jag ofta fritids-
personal, ungdomar, skolpersonal och föräldrar i 
olika sammanhang. I samtal med dessa grupper 
har det ofta framhållits att det saknas samlings-
lokaler och träffpunkter för ungdomar. Ungdoms-
arbetslösheten är hög i Uppsala kommun, vilket 
förstås ställer krav på kommunen i fråga om 
arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar. Men det 
är också viktigt att ge ungdomar möjligheter att 
träffas på olika sätt och ingå i olika sociala sam-
manhang. Kommunala tjänstemän har sagt att det 
råder brist på samlingslokaler för ungdomar som 
är 17 år och äldre i olika stadsdelar i Uppsala och 
det verkar vara ett generellt problem i kom-
munen. 
 
Ungdomar i Stadsdelen Sävja har till exempel 
efterlyst "framför allt naturliga samlingsplatser 
och lokaler, inte minst för att öka integrationen i 
området" (citat från Upsala Nya Tidning den 13 
mars 2013). Bristen på träffpunkter för ungdomar 
diskuterades även i samband med att ledamöter 
och ersättare i Styrelsen för Vård och Bildning 
besökte Linneskolan. I samtal med ungdomarna 
på skolan var det någon som lyfte upp frågan om 
bristen på mötesplatser for ungdomar efter 
skoldagens slut. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga 
Barn- och ungdomsnämndens ordförande. 
 
Vilka planer har kommunen för att skapa 
samlingsplatser och träffpunkter för ungdomar? 
 
25 mars 2013 
 
Huseyin Alpergin  
Vänsterpartiet 
 
 
 

 
Svar: 
 
Frågan: Vilka planer har kommunen för att 
skapa samlingsplatser och träffpunkter för ung-
domar? 
 
Jag delar inte uppfattningen att det inte finns 
samlingsplatser för ungdomar. En lista över plat-
ser där unga kan samlas skulle bli oerhört om-
fattande.  Jag nämner några.  
Kommunen finansierar bland annat  tjugotre fri-
tidsgårdar och fjorton bibliotek. Ett mycket stort 
antal föreningar av olika slag uppbär kommunala 
subventioner för att erbjuda unga en meningsfull 
fritid. Till exempel subventionerar idrotts- och 
fritidsnämnden över 500 000 timmar i kommu-
nens och föreningars anläggningar för barn och 
ungdomsverksamhet. Både Stenhagen och Gott-
sunda har nya samlingsställen, Stenhagens kul-
turcentrum och Treklangen i Gottsunda. Ett kul-
turcentrum i Sävja är på gång. 
Bara barn- och ungdomsnämndens kostnader för 
fritidsverksamhet uppgår till över femtio miljoner 
kronor per år. Utöver fritidsgårdarna finansieras 
tre musikskolor och fyra idrottsskolor. Tjugofem 
föreningar driver projekt som finansieras av 
nämnden. Nämnden bidrar också till ett stort 
antal drogfria arrangemang. Till detta kommer 
insatser som göras av andra nämnder till exempel 
idrotts- och fritidsnämnden, kulturnämnden och 
utbildnings- och arbetsnämnden. 
Alliansen kommer att fortsätta att öka möjlig-
heterna för ungdomar att aktivera sig på sin fritid. 
Flera fritidsgårdar och andra fritidsmöjligheter 
kommer att tillkomma i den takten som be-
folkningen ökar och ekonomin tillåter. 
 
Uppsala den 23 april 2013 
 
Cecilia Forss 
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden 
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Nr 134. Interpellation av Malena 
Ranch (MP) om meddelarfrihet i 
offentligt finansierad verksamhet 
KSN-2013-0685 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Anställda i kommunal egenregi, liksom i statliga 
myndigheter omfattas av meddelarfrihet och 
tillhörande meddelarskydd. Det innebär att de har 
rätt att kontakta medier för att föra fram saker de 
fått reda på i sitt arbete, utan att arbetsgivaren får 
fråga eller undersöka vem som har ”läckt” in-
formationen. Undantaget gäller sådant som om-
fattas av sekretess, exempelvis uppgifter om en-
skilda personer inom hälso- och sjukvård och 
socialtjänsten.  
När allt mer offentligdriven verksamhet konkur-
rensutsätts och personalen övergår från kom-
munal till privata arbetsgivare, försvinner med-
delarfriheten och stora delar av meddelarskyddet. 
Den gäller inte anställda hos privata bolag som 
istället har en så kallad lojalitetsplikt.  
Privata företag kan redan idag införa bestäm-
melser som i princip motsvarar meddelarfrihet 
och meddelarskydd i sina kollektivavtal, förutom 
i den del som rör straffet för överträdelse då 
straff för brott endast kan införas av riksdagen. 
Riksdagen har därför gett regeringen i uppdrag 
att utreda hur det kan ske. Fram till dess kan 
kommuner i upphandlingar ställa krav om att allt 
det som inte gäller själva ”straffet” ska finnas. 
Det gäller både i konkurrensutsättningar och 
verksamhetsövergång av befintlig verksamhet 
och i nya upphandlingar. Det är viktigt för att öka 
chansen att eventuella brister och felaktigheter i 
verksamheter snabbt uppmärksammas, men ock-
så för att villkoren ska vara desamma för alla 
utförare – och deras anställda.  
Det senaste året har alliansen i Nämnden för 
hälsa och omsorg konsekvent avslagit yrkanden 
om att meddelarfrihet och meddelarskydd ska 
vara ett krav vid nämndens upphandlingar av 
offentligt finansierad verksamhet. Frågan har 
lyfts både av oppositionen och av enskilda leda-
möter från alliansen. Nämndens ordförande har 
gång på gång hänvisat till att frågan behöver 
förankras på ”högre ort” och att beslut behöver 

tas på kommunövergripande nivå innan man 
inför det i nämndernas upphandlingar.  
Andra nämnder, exempelvis Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden har redan krav på med-
delarfrihet och meddelarskydd i sina upphand-
lingar. Även utanför Uppsala ställs sådana krav, 
på nära håll både i alliansstyrda Stockholm stad 
och i Uppsala läns landsting.  
 
Därför är mina frågor till kommunstyrelsens 
ordförande 
  
Pågår det några diskussioner på kom-
munövergripande nivå om huruvida nämnderna 
”får” ställa krav på meddelarfrihet och medde-
larskydd i sina upphandlingar? 
 
Anser du att det finns några hinder för nämn-
derna att själva införa krav på att meddelarfrihet 
och meddelarskydd i upphandlingar av offentligt 
finansierad verksamhet på liknande vis som 
gjorts av Utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden?  
 
 
Uppsala 24 april 2013 
Malena Ranch, Miljöpartiet  
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Nr 135. Interpellation av Stefan 
Lundkvist (-) om ett samlat grepp 
om de pedagogiska lokalerna 
KSN-2013-0755 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
 
I höstas fattade Styrelsen för vård och bildning 
ett beslut om att lägga ned GUC, på grund av 
besparingskrav och minskat elevunderlag. Det 
var det minst ingripande beslutet av de förslag 
som presenterats i utredningen avseende gym-
nasieskolornas lokalförsörjningsbehov. 
 
Vid tiden för ovanstående beslut pågick en kart-
läggning av situationen av elevunderlaget och 
där-med lokalbehovet för grundskolorna. Märk-
ligt nog samordnades inte dessa för att på så vis 
kunna ge en överblick, till gagn för ett bättre och 
mer långsiktigt beslut avseende eventuella skol-
nedläggningar. 
 
Dessutom har knappast någon undgått följe-
tongen om den akuta bristen på förskolelokaler. 
Det ges med en oroväckande regelbundenhet nya 
besked i frågan om när förskolans behov av adek-
vata lokaler ska vara tillgodosett. Flera upp-
seendeväckande rapporter om mögelskador i be-
fintliga lokaler har uppdagats, samtidigt som på-
stått tillfälliga moduler synes förbli permanenta 
lösningar. 
 
I en stad och kommun som påstår sig bära kuns-
kapens epitet är det ingenting annat än ovärdigt. 
Är det hart när omöjligt att ta ett samlat grepp 
kring lokalförsörjningen för den pedagogiska 
verksamheten? 
 
Det borde inte vara omöjligt att samordna resur-
ser och utredningskompetens för att genom viss 
möda och kreativitet finna på möjligheter till för-
flyttningar och omgrupperingar - även mellan 
förskole-, grundskole- och gymnasielokaler - för 
att slippa onödiga nedläggningar, som i efterhand 
dessutom inte visar sig vara så kostnadsbe-
sparande som man på förhand trott. Detta anges 
även som något eftersträvansvärt i 2012 års 
årsredovisning med formuleringar som:  

 
”[lösningar eftersträvas] som gör det möjligt att 
ställa om lokaler från exempelvis grundskola till 
förskola för att bättre svara upp mot 
förändringar i årskullarnas storlek.” 
 
Att lägga ned skolor i en viss typ av verksamhet 
utan att dessförinnan ha utrett behovet hos andra 
typer av utbildning framstår som närmast 
huvudlöst. Den kommunala förskolan, 
grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbild-
ningen, särskolan, fritidshemmen och kultur-
skolan kan knappast ha så pass väsensskilda be-
hov att inte en samordnad behovsprövning är 
möjlig. 
 
Därför är mina frågor till kommunstyrelsens 
ordförande Fredrik Ahlstedt (M): 
 
Varför har ingen gemensam behovsutredning 
gjorts avseende de kommunala pedagogiska loka-
lerna? 
 
Anser du att det vore angeläget att ta ett samlat 
grepp kring denna fråga? 
 
Om ja, när kommer detta att ske? Om nej, varför 
inte? 
 
Uppsala den 29 april 2013 
 
 
Stefan Lundkvist 
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Nr 136. Interpellation av Stefan 
Lundkvist (-) om skolans arbete 
med näthat och –mobbning 
KSN-2013-0773 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Den senaste tiden har det så kallade näthatet upp-
märksammats stort i media. Näthat är inget nytt 
fenomen. Det är något som varje människa torde 
vara väl förtrogen med, nämligen känslan av hat 
som uttrycks gentemot en annan människa. Det 
nya, som renderar den stora uppmärksamheten, är 
att hatet numera sprids viralt via internet. Det ge-
nererar en mycket större spridning, når fram di-
rekt och kan dessutom finnas tillgängligt under 
lång tid. 
 
Problemet är att näthatet är mycket mindre syn-
ligt än kränkningar, mobbning och hat i det verk-
liga livet, då det som sker på nätet - på samma 
gång som det kan ges omfattande spridning - 
även kan hållas dolt mellan två individer, och så-
ledes inte komma någon annan till del än per-
sonen som drabbas. 
 
Skolorna i Uppsala kommun är förpliktigade att 
arbeta aktivt och förebyggande mot mobbning. 
Under detta uppdrag torde även en kamp mot 
näthatet falla. Det går självfallet att resonera 
kring hur långt skolans uppdrag att motverka 
mobbning sträcker sig, om det rent fysiskt endast 
gäller skolområdet, eller om det även omfattar 
sociala medier på internet. 
 
I kommunens årsredovisning för 2012 anges att 
en femtedel av gymnasieeleverna uppger att det 
förekommer trakasserier och kränkningar i 
skolmiljön, trots inriktningsmålet om att noll-
tolerans ska råda mot detta. Det är knappast nå-
gon vild gissning att dessa fenomen är be-
gränsade till den fysiska skolmiljön, utan riskerar 
att följa med de drabbade personerna ut på nätet. 
Därför är det viktigt att skolorna innehar såväl 
kunskap som verktyg kring detta för att kunna 
arbeta pro- och reaktivt med antimobbning. 
 
 
 

 
Knappast någon vill att kommunala institutioner 
ska agera censor på internet, men för att det före-
byggande arbetet mot mobbning ska fungera väl i 
Uppsala kommuns skolor kan det finnas skäl att 
resonera kring skolväsendets kunskaper om den 
virala mobbningens förekomst och näthatets 
konsekvenser. 
 
Med anledning av ovanstående riktar jag 
följande frågor till barn- och utbildningsnämn-
dens ordförande Cecilia Forss (M): 
 
Hur arbetar Uppsalas grundskolor med frågor 
angående näthat och –mobbning? 
 
Har du några förslag för att förbättra det arbetet? 
 
Uppsala den 29 april 2013 
 
 
Stefan Lundkvist 
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Nr 137. Interpellation av Pavel Ga-
mov (SD) om partipolitiska ung-
domsförbunds besök i gymnasie-
skolor 
KSN-2013-0774 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Supervalåret 2014 närmar sig med stormsteg. 
Först på agendan står valet till Europaparlamentet 
den 25 maj på vårterminen. På höstterminen 
drygt tre och en halv månad senare är det all-
männa val den 14 september. Skolans, och kans-
ke framför allt gymnasieskolans, demokrati-
uppdrag förutsätter därmed att eleverna görs 
delaktiga i den demokratiska processen på olika 
sätt. 
 
Här menar Sverigedemokraterna att det är viktigt 
att partipolitiska ungdomsförbund och/ eller poli-
tiska partier ges tillträde till skolan så att eleverna 
kan lyssna på debatter och seminarier samt ställa 
sina frågor om det som är viktigt för dem till 
befintliga och blivande politiska makthavare vid 
bokbord eller liknande. 
 
Inte minst är det viktigt eftersom förstagångs-
väljarna precis som vid valet 2010 kommer att 
vara rekordmånga 2014 och då det är viktigt att 
på ett tidigt stadium intressera elever och ung-
domar för den politik som i allra högsta grad på-
verkar deras vardag. Sist men inte minst är det av 
stor vikt att elever får ta del av politiska budskap 
direkt från avsändaren för att bilda sig en egen 
uppfattning och inte efter att det filtrerats eller 
vinklats av olika lärare eller läroböcker som 
uttolkare. 
 
På senare år har utvecklingen på detta område 
gått i helt fel riktning i Uppsala kommun. Med 
några få undantag- som framför allt John  
Bauergymnasiet, Rosendalsgymnasiet, Fyris-
skolan och några till- är det på kommunens cirka 
tjugofem gymnasieskolor mycket svårt för 
ungdomsförbunden att komma in, och det har 
blivit ännu svårare sedan Sverigedemokraterna 
kom in i riksdagen 2010. 
 

Detta eftersom Skolverkets riktlinjer ger vid han-
den att skolledningen måste bjuda in alla som vill 
komma eller ingen, varför många rektorer tråkigt 
nog väljer att utestänga alla förbund. Problemet 
har uppmärksammats i medierna otaliga gånger, 
till exempel senast på UNT Debatt 1/2,3/9, 13/9 
och 14/10 2012 samt 15/5 2013. 
 
Redan innan valet 2010 beslutade de kommunala 
gymnasierektorerna i Uppsala, som enda kom-
mun i landet, att utestänga alla ungdomsförbund 
från skolbesök, vilket dock hävdes senare. Det 
har till och med gått så långt på vissa gym-
nasieskolor i Uppsala kommun att man över hu-
vud  taget inte bemödar sig med att svara på för-
frågningar från förbund per vare sig e-post, brev 
eller telefon.  
 
Antingen kan man göra sig oanträffbar helt och 
hållet och undvika all kontakt, eller så försöker 
man slingra sig på alla möjliga olika vis för att 
inte bjuda in ungdomsförbund som vill komma 
till skolan. Vissa skolor hittar andra sätt att kring-
gå det hela genom att endast tillåta de ungdoms-
förbund som har en förening på skolan att hålla 
bokbord och andra aktiviteter. På så vis utestängs 
mindre förbund som inte har samma kapacitet att 
bilda skolföreningar. 
 
Sverigedemokraterna menar att denna utveckling 
är ovärdig Sveriges fjärde största kommun och 
vill att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
sätter ned foten och markerar att man ser positivt 
på att ungdomsförbunden bjuds in till debatter, 
seminarier och bokbord på skolorna samt upp-
muntrar kommunens gymnasierektorer att också 
göra så. Det är viktigt att detta görs även mellan 
valen och inte endast vart fjärde år, annars ris-
kerar man att missa vissa elever, och det blir inte 
heller en naturlig del av elevernas gymnasietid. 
 
Samtidigt som Uppsala kommun har stora 
problem med att låta alla ungdomsförbund 
komma till tals och komma i kontakt med 
eleverna på kommunens gymnasieskolor antogs 
exempelvis i borgerligt styrda Stockholms stad 
nyligen i budgeten för 2013 till och med en 
vision för de kommunala gymnasieskolorna att 
de bör bjuda in ungdomsförbunden: "För att 
bereda skolelever en dialog om samhällsfrågor 
välkomnas politiska ungdomsförbund i stadens 
skolor." 



 

Med anledning av ovanstående vill undertecknad 
ställa följande frågor till ordföranden för 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Moha-
mad Hassan (FP): 
 
1.   Anser du att det är viktigt för skolans 
demokratiuppdrag att partipolitiska ungdoms-
förbund och/ eller politiska partier bjuds in till 
skolor? 
 
2.   Om svaret på ovanstående fråga är ja, hur 
kommer du att arbeta konkret för att dessa släpps 
in på skolorna under framför allt supervalåret 
2014 men även mellan valen? 
 
Pavel Gamov 
 
Gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige 
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