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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2020-04-15

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 90

Initiativärende om ändringsbudget 2020 från
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M),
Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V)
och Jonas Segersam (KD)

KSN-2020-01013

Beslut

Kommunstyrelsenföreslår kommunfullmäktige besluta

1. att deutbetalade och aviserade utökade generella statsbidragen för 2020 tills
vidare läggs i finansförvaltningen för att säkerställa att konsekvenserna utifrån
pågående pandemi kan hanteras.

Reservationer

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), Tobias
Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande med motiveringen:
Vi anser att vi befinner oss i en extra ordinär situation avseende Covid-19 och att det är
svårt att se och förstå konsekvenserna i både sociala och ekonomiska hänseenden. Vår
avsikt med förslag till ändringsbudget är stärka vissa områden inom välfärden där vi
anser att behov föreligger. Vi ser och förstår också att detta inte täcker alla behov eller
löser alla problem. Vi anser fortfarande att dessa behov föreligger och vidhåller att vi bör
genomföra detta. Givet nuvarande underlag så ser vi att vi också kommer kunna göra
detta nivåhöjande för åren 2021-2022.
När det gäller påverkan och kostnader för Covid-19 anser vi att det måste behandlas i
särskild ordning och inte bör påverka denna fråga, och ser gärna att ett särskilt ärende
bereds för det.
När det gäller besöksnäringen så föreslår vi totalt 9 miljoner för att stärka den
verksamheten över åren 2020-2023. Detta är särskilt viktigt i förhållande till Covid-19
krisen, för besöksnäringen även i Uppsala har stora problem nu när hotell, restauranger
mm inte har några gäster och därmed inte några intäkter. När krisen är över behöver
ekonomin kring besöksnäringen i Uppsala en riktigt kickstart och vi vill att medlen
används till detta. Med denna satsning kan vi investera både i evenemang som äger rum
2020 men också de kommande åren 2021-2023.
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Vi vill också understryka att kommunfullmäktige fördelar kommunbidrag till respektive
nämnd enligt förslaget och att sedan respektive nämnd skyndsamt skall fatta beslut om
hur medlen skall användas i dess verksamhet.
Vi yrkade bifall till KSAU:s förslag till beslut enligt nedan
Att justera 2020 a rs budget genom att fo rdela 16 miljoner kronor till socialna mnden, 10
miljoner kronor till omsorgsna mnden samt 10miljoner kronor till utbildningsna mnden.
Att fo r en enga ngssatsning fo r Uppsalas beso ksna ring (DUAB) fo rdela 9 miljoner kronor
till kommunstyrelsen genom att justera 1,5 miljoner kronor avseende 2020 a rs budget
samt att 2,5 miljoner la ggs i plan fo r a ren 2021-2023.

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet.

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

Särskilt yttrande

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande:
Hade Centerpartiet haft yrkanderätt i KS hade vi yrkat bifall till KSAUs förslag till beslut.
Centerpartiet ser fortfarande att de behov som ursprungsärendet pekade på finns kvar,
oavsett om det råder en pandemi eller inte. Det är till och med så att behovet av extra
medel har ökat.
Centerpartiet är tacksamma till att förvaltningen berett ärendet och föreslagit hur de
föreslagna 45 miljonerna av totalt 117 miljoner i extra statsbidrag på ett effektivt sätt kan
fördelas ut i verksamheten.

Yrkanden

Erik Pelling (S) yrkar:
att de utbetalade och aviserade utökade generella statsbidragen för 2020 tills vidare
läggs i finansförvaltningen för att säkerställa att konsekvenserna utifrån pågående
pandemi kan hanteras.

Simon Alm (-) yrkar:
Inom ramen för beslutspunkt 1 och 2
i första hand ändra till att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 10 miljoner kronor till
kommunstyrelsen för en engångssatsning på förebyggande arbete mot Coronaviruset i
Uppsala kommun.
i andra hand ändra till att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 10 miljoner kronor
till kommunstyrelsen för en engångssatsning på förebyggande arbete mot Coronaviruset
i Uppsala kommun, 16 miljoner kronor till socialna mnden, 10 miljoner kronor till
omsorgsna mnden samt 10 miljoner kronor till utbildningsna mnden.

Fredrik Ahlstedt (M) och Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Beslutsgång

Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag mot Erik Pellings (S) ändringsyrkande
och mot Simon Alms (-) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.

Votering begärs och genomförs.

Ordförande finner att arbetsutskottets förslag är huvudförslag och att Erik Pellings (S)
ändringsyrkande är motförslag.

Bifall till arbetsutskottets förslag röstar JA, bifall till Erik Pellings (S) ändringsyrkande
röstar NEJ. Kommunstyrelsen beslutar med 7 NEJ-röster, inklusiveordförandes
utslagsröst, mot 7 JA-röster att bifalla Erik Pellings (S) ändringsyrkande. En ledamot
avstod från att rösta.

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

Nej-röst avger:
Mohamad Hassan (L), Caroline Hoffstedt (S), Erik Dagnesjö (S), Eva Christiernin (S),
Ulrik Wärnsberg (S), Rickard Malmström (MP) och Erik Pelling (S).

Avstår:
Simon Alm (-).

Sammanfattning

Ett initiativärende om ändringsbudget 2020 från Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors
(M), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) och Jonas Segersam (KD) väcktes
vid kommunstyrelsens möte 11 mars varvid kommunstyrelsen beslutade att föreslå
kommunfullmäktige att besluta enligt initiativet. Kommunfullmäktiges beslutade den
30 mars att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att ge
förvaltningsorganisationen möjlighet till beredning, analys och
konsekvensbeskrivning.

Förslaget till ändringsbudget innebär i korthet att justera 2020 års budget med att inom
ramen för de 117 miljoner kronorna fördela:

16 miljoner kronor till socialnämnden (SCN)
10 miljoner kronor till utbildningsnämnden (UBN)
10 miljoner kronor till omsorgsnämnden (OMN)
9 miljoner kronor till kommunstyrelsen (KS) för en engångssatsning på
Uppsalas besöksnäring (DUAB).
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Förvaltningsorganisationen menar att med anledning av pågående pandemis
påverkan på verksamheten samt avsevärt försämrade ekonomiska förutsättningar
sedan ärendet väcktesär en ändringsbudget i enlighet med initiativärendet inte att
rekommendera.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 14 april 2020 § 134
Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2020
Bilaga, Initiativärende om ändringsbudget 2020 från Fredrik Ahlstedt (M),
Therez Almerfors (M), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) och Jonas
Segersam (KD)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokollsutdrag 2020-04-14 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 134  

Initiativärende om ändringsbudget 2020 från 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), 
Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) 
och Jonas Segersam (KD) 

KSN-2020-01013 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. att justera 2020 års budget genom att fördela 16 miljoner kronor till 

socialnämnden, 10 miljoner kronor till omsorgsnämnden samt 10 miljoner 
kronor till utbildningsnämnden, 

2. att för en engångssatsning för Uppsalas besöksnäring (DUAB) fördela 9 

miljoner kronor till kommunstyrelsen genom att justera 1,5 miljoner kronor 

avseende 2020 års budget samt att 2,5 miljoner läggs i plan för åren 2021-2023, 

samt 
3. att övriga utbetalade och aviserade utökade generella statsbidragen för 2020 

tills vidare läggs i finansförvaltningen för att säkerställa att konsekvenserna 

utifrån pågående pandemi kan hanteras. 

Yrkanden 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar tillägg med: 

att justera 2020 års budget genom att fördela 16 miljoner kronor till socialnämnden, 10 

miljoner kronor till omsorgsnämnden samt 10 miljoner kronor till utbildningsnämnden, 
samt 
att för en engångssatsning för Uppsalas besöksnäring (DUAB) fördela 9 miljoner kronor 

till kommunstyrelsen genom att justera 1,5 miljoner kronor avseende 2020 års budget 
samt att 2,5 miljoner läggs i plan för åren 2021-2023. 

Erik Pelling (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag: 
att de utbetalade och aviserade utökade generella statsbidragen för 2020 tills vidare 

läggs i finansförvaltningen för att säkerställa att konsekvenserna utifrån pågående 
pandemi kan hanteras. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokollsutdrag 2020-04-14 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Fredrik Ahlstedts (M) yrkande och finner 
att arbetsutskottet bifaller Fredrik Ahlstedts (M) yrkande. 

Sammanfattning 

Ett initiativärende om ändringsbudget 2020 från Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors 

(M), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) och Jonas Segersam (KD) väcktes 
vid kommunstyrelsens möte 11 mars varvid kommunstyrelsen beslutade att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta enligt initiativet. Kommunfullmäktiges beslutade den 
30 mars att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att ge 

förvaltningsorganisationen möjlighet till beredning, analys och 
konsekvensbeskrivning.  

 
Förslaget till ändringsbudget innebär i korthet att justera 2020 års budget med att inom 

ramen för de 117 miljoner kronorna fördela: 

• 16 miljoner kronor till socialnämnden (SCN)  

• 10 miljoner kronor till utbildningsnämnden (UBN)  

• 10 miljoner kronor till omsorgsnämnden (OMN)  

•  9 miljoner kronor till kommunstyrelsen (KS) för en engångssatsning på 

Uppsalas besöksnäring (DUAB). 
Förvaltningsorganisationen menar att med anledning av pågående pandemis 
påverkan på verksamheten samt avsevärt försämrade ekonomiska förutsättningar 

sedan ärendet väcktes är en ändringsbudget i enlighet med initiativärendet inte att 
rekommendera. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2020 

• Bilaga, Initiativärende om ändringsbudget 2020 från Fredrik Ahlstedt (M), 
Therez Almerfors (M), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) och Jonas 
Segersam (KD) 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

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

Initiativärende om ändringsbudget 2020 från 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), 
Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) 
och Jonas Segersam (KD)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att de utbetalade och aviserade utökade generella statsbidragen för 2020 tills 
vidare läggs i finansförvaltningen för att säkerställa att konsekvenserna utifrån 

pågående pandemi kan hanteras. 

 

Ärendet 

Ett initiativärende om ändringsbudget 2020 från Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors 
(M), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) och Jonas Segersam (KD) väcktes 
vid kommunstyrelsens möte 11 mars varvid kommunstyrelsen beslutade att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta enligt initiativet. Kommunfullmäktiges beslutade den 

30 mars att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att ge 

förvaltningsorganisationen möjlighet till beredning, analys och 
konsekvensbeskrivning.  
 

Förslaget till ändringsbudget innebär i korthet att justera 2020 års budget med att inom 
ramen för de 117 miljoner kronorna fördela: 

• 16 miljoner kronor till socialnämnden (SCN)  

• 10 miljoner kronor till utbildningsnämnden (UBN)  

• 10 miljoner kronor till omsorgsnämnden (OMN)  

•  9 miljoner kronor till kommunstyrelsen (KS) för en engångssatsning på 
Uppsalas besöksnäring (DUAB). 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-04-08 KSN-2020-01013 

  
Handläggare:  

Ola Hägglund 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Förvaltningsorganisationen menar att med anledning av pågående pandemis 
påverkan på verksamheten samt avsevärt försämrade ekonomiska förutsättningar 
sedan ärendet väcktes är en ändringsbudget i enlighet med initiativärendet inte att 

rekommendera. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Perspektiven för barn, jämställdhet 

och näringsliv har beaktats i ärendet och konsekvenserna beskrivs nedan. 

Föredragning 

Uppsala kommun har under ett antal år förbättrat sin ekonomiska ställning, inte minst 

genom en ordnad, transparent och etablerad process för arbetet med Mål och Budget. 
Mål- och budgetprocessen inkluderar också en fördjupad ekonomiuppföljning med 
prognos per mars samt ett kommunkoncerngemensamt delårsbokslut per augusti, 
inklusive ny prognos. Bägge dessa uppföljningar sker till kommunfullmäktige, 

tillsammans med motsvarande verksamhetsuppföljning. Därtill finns en 

månadsrapportering där förvaltningarna löpande lämnar en bedömning av sin 
ekonomi. 

Kommunen har som ett av de finansiella målen att resultatet ska vara minst 

2,0 procent. Ett av motiven för detta är att en växande kommun med stora 

investeringsbehov behöver ha en så hög självfinansiering som möjligt för att minska 

lånebehoven. Ett annat väsentligt motiv för att ha ett budgeterat överskott är för att ha 

en buffert i händelse av till exempel en kris eller annan oväntad händelse som får 

betydande ekonomiska konsekvenser. Överlag finns det en utbredd acceptans för att 
det budgeterade resultatet helst bör ligga en bit över 2,0 procent.  

I november 2019 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2020 med plan för åren 

2021-2022. Beslutet innebar ett budgeterat resultat på 2,0 procent för både budgetåret 
och planperioden samt effektiviseringskrav på 1,9 procent för 2020, 2,4 procent för 

2021 samt 1,4 procent för 2022.  

På nationell nivå fördes under slutet av 2019 och tidigt 2020 en debatt kring behoven 

av att utifrån ökade demografiska behov och alltmer utmanande ekonomiskt läge 
skjuta till mer resurser för kommuner och regioner. I februari 2020 togs ett initiativ från 
M, V och KD med stöd av SD till ändringsbudget för 2020 som sedan beslutades i 

riksdagen den 19 februari. Beslutet innebar 2 500 miljoner kronor i tillfälliga generella 

statsbidrag för kommuner och regioner år 2020. Beslutet var inte nivåhöjande utan 
gäller för innevarande år och innebar för Uppsala att det per 20 mars utbetalades 39 
miljoner kronor. Regeringen hade under perioden också aviserat en ökning av de 
generella statsbidragen med 5 000 miljoner kronor, en ökning som skulle beslutas i 

samband med vårbudgeten. Uppsalas del av dessa statsbidrag skulle bli 78 miljoner 
kronor, därav att initiativärendet för ändringsbudget refererar till 117 miljoner kronor, 
det vill säga, det avsåg såväl det redan beslutade icke nivåhöjande statsbidraget på 39 

miljoner kronor som det av regeringen tidigare aviserade, men ännu ej beslutade, 
statsbidraget på 78 miljoner kronor. 

Med anledning av pandemin Covid-19 har de faktiska och förväntade ekonomiska 

förutsättningarna dramatiskt försämrats efter att initiativärendet om ändringsbudget 
för 2020 väcktes. Det gäller såväl globalt, nationellt som för Uppsala kommun. En första 
bedömning på vad det skulle innebära för skatteunderlagets utveckling presenterades 

av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) den 20 mars. Den bedömningen indikerade 
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en lägre skatteintäkt för Uppsala på cirka 99 miljoner kronor. Läget har dock ytterligare 
förvärrats därefter, vilket SKR också bekräftat. Den 2 april 2020 aviserade regeringen 
ytterligare väsentliga tillskott till kommuner och regioner, utöver tidigare aviserade, 

motsvarande 15 miljarder kronor som gäller för 2020. Regeringen aviserade samtidigt 
ett varaktigt höjt tillskott från 2021 och framåt på 12,5 miljarder kronor. Även om dessa 
är historiskt höga satsningar så är de inte tillräckliga för att kompensera för sannolikt 
bortfall i skatteintäkter, vilket även SKR uttalat. I tabell nedan åskådliggörs vad de olika 
satsningarna innebär för Uppsala för åren 2020-2023: 

 

Vad gäller skatteunderlagets utveckling, vilket är avgörande för kommunens 
skatteintäkter, kommer SKR lämna en ny prognos den 29 april. Sannolikt kommer även 
den prognosen präglas av stor osäkerhet och för varje dag tycks framtidsutsikterna för 
den globala ekonomin, vilken till stor del påverkar skatteunderlaget utveckling, 

förvärras. 

I slutet av mars kom både regeringen och konjunkturinstitutet med en beskrivning av 
det mycket allvarliga ekonomiska läget. De förväntar sig en djup lågkonjunktur 2020 
där fallet i BNP jämförs med läget under finanskrisen. År 2020 väntas BNP krympa med 

3,4 procent i fasta priser och arbetslösheten uppgå till 9 procent. Från förvaltningen 

görs en preliminär bedömning att Uppsala kommun riskerar att tappa minst 200 

miljoner kronor i skatteintäkter för 2020 – och vad gäller osäkerheten i bedömningen 

så väger den snarare mot ett ännu sämre läge. Det innebär också att utvecklingen för 
kommande år blir avsevärt sämre än vad som prognostiserades så sent som i februari.  

Samtidigt menar de flesta bedömare att när väl pandemin är över så kommer tillväxten 
ta fart snabbare än vad som var fallet efter finanskrisen. Men även om det sker en 

snabb återgång förväntas återhämtningen ta flera år. Även om de finanspolitiska 

åtgärderna förväntas dämpa konsekvenserna för kommunsektorn inledningsvis brukar 
det dröja innan sektorn känner av återhämtningen. Skulle utvecklingen likna den efter 

finanskrisen är förvaltningens bedömning att det skulle innebära en försämring på 
motsvarande 300 miljoner kronor 2021 utöver vad som möts av de 194 miljoner kronor 

som regeringen har aviserat. Sedan tidigare är det också väl känt att Uppsala tappar 

betydande belopp med anledning av den förändrade kostnadsutjämningen, en 
successivt ökande belastning som slår igenom fullt ut 2024.  

Utöver det stora tappet i skatteintäkter har kommunen haft såväl betydande 
kostnadsökningar som intäktsbortfall med anledning av covid-19 och i samband med 

marsuppföljningen kommer en första indikation på de ekonomiska konsekvenserna 

att lämnas från nämnder och bolag. Redan idag bedömer förvaltningen att dessa 
resultateffekter inklusive beslut tagna i Krisledningsnämnden uppgår till 50-80 miljoner 
kronor. Det föreligger stora osäkerheter i detta tidiga läge och den framtida 

utvecklingen är väldigt svår att förutse.  

Mot bakgrund av ovan är kommunledningskontorets uppfattning att utifrån avsevärt 
försämrade förutsättningar är en ändringsbudget i enlighet med initiativärendet inte 

att rekommendera. Den nya situationen har också påverkat förutsättningarna för att 
ändringsbudgeten skulle ge den effekt som var avsikten när initiativärendet väcktes 

även om det för de utpekade nämnderna finns behov. Genom att de tillfälliga 
utbetalda och aviserade statsbidragen tillsvidare läggs i finansförvaltningen kan 

Miljarder kronor 2020 2021 2022 2023

Ändringsbudget initerad av opposition (beslutad) 2500 39

Aviserat av regeringen (tidigare aviserat) 5000 78

Aviserat av regeringen (ytterligare aviserat 2 april) 15000 234

Nivåhöjande från 2021 12500 194 194 194

Summa Summa351 194 194 194

Uppsala resp år, miljoner kronor
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nämndernas ekonomiska konsekvenser av Covid-19 följas under året och 
resultatutvecklingen för Uppsala kommun som helhet säkerställas. 

Trots att det tillförs betydande statsbidrag för år 2020 är det av högsta vikt att stå fast 
vid den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 2020. De ökade 
statsbidragen behövs för att möta såväl försämringen i skatteintäkter som ökade 

kostnader och minskade intäkter med anledning av Covid-19. Förvaltningen menar 

också att det budgeterade resultatet på 2,0 procent detta år behöver vara den buffert 
som ett överskottsmål kan vara, snarare än att utgöra en del av självfinansieringen av 
nödvändiga och beslutade investeringar. 

Kommunledningskontoret har varit i kontakt med de förvaltningar som skulle få del av 

de utökade ramar som initiativärendet föreslår och ställt frågan i vad mån 

förvaltningarna ser att de skulle kunna åstadkomma de effekter som avses i 

initiativärendet. För näringslivssatsningen är bedömningen att den tillfälliga 
satsningen om 9 miljoner kronor skapar mest nytta om den fördelas över fler år, inte 
minst med anledning av den osäkerhet som råder för tillfället. För övriga förvaltningar 

är bedömningen att tillskott i budget påverkar ekonomin positivt men att medlen i 

rådande situation kanske inte kan eller bör prioriteras i enlighet med de ambitioner 
som initiativärendet indikerar. Förvaltningarna är också väl införstådda med det 
försämrade ekonomiska läget som väntar kommunen kommande år och delar i den 
delen kommunledningskontorets mening att den något tidsförskjutna mål- och 

budgetprocessen för åren 2021-2023, som omfattar all kommunal verksamhet, bör 

inväntas i stället för att nivåhöjande ramar för specifika nämnder beslutas redan för 
2020. 

Om det förslag för vilket det fanns majoritet i kommunstyrelsen 11 mars ändå beslutas 

så kan med fördel beslutsformuleringarna utformas så att respektive nämnd tillförs 
medlen på en sådan aggregerad nivå att nämnden själv på bästa sätt kan disponera 

resurserna utifrån rådande situation. Vad gäller den tillfälliga satsningen på 
besöksnäringen kan den fördelas enligt 1,5 miljoner kronor 2020 samt för kommande 
budgetperiod med 2,5 miljoner kronor årligen 2021-2023. Förslag på beslut skulle i 

sådana fall kunna formuleras enligt nedan: 

Att justera 2020 års budget genom att fördela 16 miljoner kronor till socialnämnden, 10 

miljoner kronor till omsorgsnämnden samt 10 miljoner kronor till utbildningsnämnden. 

Att för en engångssatsning för Uppsalas besöksnäring (DUAB) fördela 10 miljoner kronor 

till kommunstyrelsen genom att justera 1,5 miljoner kronor avseende 2020 års budget 
samt att 2,5 miljoner läggs i plan för åren 2021-2023. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendets beredning har präglats av den extremt osäkra och för ekonomin väldigt 
negativa situationen med anledning av Covid-19. Därav också att förvaltningen föreslår 
ett annat beslut än det som initiativärendet, som ju initierades innan Covid-19 på allvar 

förändrade förutsättningarna, avsåg. I enlighet med föreliggande beslutsförslag får 

beslutet i sig ingen ekonomisk konsekvens. Skulle budgeten ändras i enlighet med det 

ursprungliga initiativärendet får berörda nämnder tillskott i sin budget samtidigt som 
den nödvändiga buffert, för vilket det i rådande situation finns ett behov, minskar. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2020 
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• Bilaga, Initiativärende om ändringsbudget 2020 från Fredrik Ahlstedt (M), 
Therez Almerfors (M), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) och Jonas 
Segersam (KD) 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ola Hägglund 

Stadsdirektör Biträdande stadsdirektör 
 

 



 

Ändringsbudget 2020 

Moderaterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna 

Yrkande 

Moderaternas, Vänsterpartiets och Kristdemokraternas genomdrivande av ökade statsbidrag från 

nationellt håll genererar 117 miljoner till Uppsala kommun. I Uppsala ser vi hur otryggheten breder 

ut sig, hur socialtjänsten får in allt fler orosanmälningar och hur bristen på platser i förskolan 

kvarstår. I Uppsala kommun vill därför M, V, C och KD säkerställa att delar av det ökade statsbidraget 

går till insatser som gör skillnad direkt. När det gäller omsorgsnämnden, socialnämnden och 

utbildningsnämnden ska detta vara nivåhöjande (36 miljoner). 

Vi föreslår att 8 miljoner går till trygghetssatsningar till att stärka det förebyggande arbetet med SSPF 
(samarbete skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet) framför allt i mellanstadiet, och till 
socialtjänstens trygghetsarbete. Ungdomsjouren ska kunna vara mer närvarande och få mer resurser 
till sitt arbete med trygghet för unga tjejer, framför allt i de utsatta stadsdelarna.   
 
Socialtjänsten brottas i dag med svårigheter att rekrytera socialsekreterare, vilket resulterar i dyra 
konsultlösningar. Därtill ökar antalet orosanmälningar som måste kunna hanteras omgående. Vi vill 
se långsiktiga lösningar och en socialtjänst som har nog med resurser för att hantera de utmaningar 
vi står inför. Genom att fördela 8 miljoner till socialtjänsten kan vi stärka deras arbete med att utreda 
orosanmälningar, möta barn som är föremål för dem och ge ett effektivare bemötande till familjer 
och barn i utsatta situationer. 
I Uppsala kommun står idag över 100 barn i kö till förskola, för att säkra fler förskoleplatser föreslår vi 

att 10 miljoner tilldelas detta. Ökningen ska kunna ske utan att antalet barn per anställd ökar. 

Kön till Uppsalas LSS-boenden är lång, idag står över 50 personer i kö till LSS-boenden, något som 

kommunen tidigare har dömts till straffavgifter för. Detta är ett akut behov som vi omgående vill 

skjuta till 10 miljoner till.  

Inom ramen för de 117 miljonerna ska 9 miljoner gå till att stärka besöksnäringen. Genom att göra 
Uppsala till en mer attraktiv stad med fler möten och evenemang kan vi få fler arbetstillfällen, högre 
skatteintäkter och i slutändan mer pengar till vår välfärd. Varje satsad krona på området ger 
mångdubbelt tillbaka. Med denna satsning kan vi investera både i evenemang som äger rum 2020 
men också till att boka upp ytterligare idrotts,- mötes- eller kulturarrangemang.  
 
I 2020 års budget föreslår vi justeringar enligt nedan:  
 

att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 8 miljoner till socialnämnden (SCN) för att 

stärka arbetet med SSPF i mellanstadiet och socialtjänstens arbete med trygghet och 

fokus på unga tjejer   

att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 8 miljoner till socialnämnden (SCN) för att 

stärka socialtjänstens arbete med att möta och utreda barn som är föremål för 

orosanmälningar  

att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 10 miljoner till utbildningsnämnden (UBN) 

för att säkra förskoleplatser  

att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 10 miljoner till omsorgsnämnden (OMN) för 

att få fram flera LSS-boendeplatser  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsv.wikipedia.org%2Fwiki%2FV%25C3%25A4nsterpartiet&psig=AOvVaw39y6a_Bpoz4ACRlC7seBNk&ust=1581693756020000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjDhsbqzucCFQAAAAAdAAAAABAD


 

att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 9 miljoner till kommunstyrelsen (KS) för en 

engångssatsning på Uppsalas besöksnäring (DUAB) 

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Therez Almerfors (M) 

Tobias Smedberg (V) 

Hanna Victoria Mörck (V) 

Jonas Segersam (KD) 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsv.wikipedia.org%2Fwiki%2FV%25C3%25A4nsterpartiet&psig=AOvVaw39y6a_Bpoz4ACRlC7seBNk&ust=1581693756020000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjDhsbqzucCFQAAAAAdAAAAABAD
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Kommunfullmäktige Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-30

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 107

Ändringsbudget 2020

KSN-2020-01013

Beslut

Kommunfullmäktigebeslutar

1. attåterremittera ärendet till kommunstyrelsen för att ge
förvaltningsorganisationen möjlighet till beredning, analys och
konsekvensbeskrivning.

Reservation

Närvarande ledamöter(M),(V),(C),och (KD), reserverar sig mot beslutet till förmån för
Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande och lämnar följande skriftliga reservation:
I år har riksdagen fattat beslut om ändringsbudget som för Uppsala kommuns del
betyder ett tillskott på 117 miljoner kronor. Eftersom styret (S, L, och MP) inte har tagit
några initiativ att lägga fram ett förslag på hur dessa pengar, avsedda för att stärka
välfärden i regioner och kommuner, föreslog V, M, C, och KD en ändringsbudget för 45 av
dessa miljoner.

I Uppsala ser vi hur otryggheten breder ut sig, hur socialtjänsten får in allt fler
orosanmälningar och hur bristen på platser i förskolan kvarstår. I Uppsala kommun vill
därför M, V, C och KD säkerställa att delar av det ökade statsbidraget går till insatser som
gör skillnad direkt. Förvaltningarna och verksamheterna har sedan lång tid pekat på att
behovet finns i dessa verksamheter här och nu.

Trots rådande läge där delar av vårt förslag hade kunnat göra nytta för uppsalaborna
även i kristider har kommunstyrelsens ordförande under denna process inte låtit detta
förslag beredas av kommunens tjänstemän, varken till kommunstyrelsens arbetsutskott
(20-03-03) eller till kommunstyrelsen (20-03-11). Nu väljer styrets partier att tillämpa
minoritetsåterremiss i kommunfullmäktige, vilket därmed ytterligare drar ut på ärendet.
Vi anser att kommunens nämnder bör få besked så fort som möjligt om sin ordinarie
budgetram och hade därför velat fatta beslut vid detta
kommunfullmäktigesammanträdet. Det finns ett stort behov av att Uppsala kommuns
nämnda verksamheter får det tillskott vi föreslog i ändringsbudgeten för 2020 och vi
reserverar oss därför mot beslutet om att minoritetsåterremittera ärendet.
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Kommunfullmäktige Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-30

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Linnea Bjuhrs
(SD) yrkande.

Yrkanden

Erik Pelling (S), Mohamad Hassan (L), Caroline Hoffstedt (S) och Eva Christiernin (S)
yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering:
Att ha ordning och reda i kommunens ekonomi är alltid viktigt. Under en extraordinär
händelse så som smittspridningen av COVID-19 utgör, är det ännu viktigare. Ärenden av
ekonomisk betydelse bör beredas av förvaltningsorganisationen och dess konsekvenser
analyseras innan beslut fattas. Genom förslaget till beslut från Moderaterna,
Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet äventyras kommunens
budgetdisciplin. Självklart är de ökade resurser som nu kommer från beslutet i Riksdagen
både nödvändiga och välkomna. Men nu fördelar oppositionen en stor del av dessa
medel på ett helt godtyckligt sätt utan eftertanke och utan att kommunens ekonomistab
och berörda förvaltningar haft en möjlighet att bereda och konsekvensbeskriva
förslagen. Vi yrkar därför återremiss för att ge förvaltningsorganisationen möjlighet till
beredning, analys och konsekvensbeskrivning.

Fredrik Ahlstedt (M), Tobias Smedberg (V), Jonas Segersam (KD) och Jonas Petersson
(C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och att ärendet ska avgöras idag.

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Simon Alm yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt:
(1) i första hand att lägga till att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 10 miljoner
kronor till en engångssatsning på förebyggande arbete mot Coronaviruset i Uppsala
kommun
(2) i andra hand att ändra den femte attsatsen i Uppsalaallainsen+V-förslaget till att
inom ramen för de 117 miljonerna fördela 9 miljoner kronor till en engångssatsning på
Uppsala besöksnäring efter att spridningen av Coronaviruset avtagit samt att medlen
under Coronavirusets tillväxt kan användas till att motverka fortsattspridning i Uppsala
kommun.

Linnea Bjuhr (SD) yrkar bifall till att-sats 1-4 i kommunstyrelsens förslag samt:
(1) i första hand att lägga till att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 10 miljoner
kronor till en engångssatsning på förebyggande arbete mot Coronaviruset i Uppsala
kommun
(2) i andra hand att ändra den femte att satsen i Uppsalaallainsen+V-förslaget till att
inom ramen för de 117 miljonerna fördela 9 miljoner kronor till en engångssatsning på
Uppsala besöksnäring efter att spridningen av Coronaviruset avtagit samt att medlen
under Coronavirusets tillväxt kan användas till att motverka fortsattspridning iUppsala
kommun.
(3) i tredje hand avslag på initiativärendets femte att-sats omatt justera 2020 års budget
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Kommunfullmäktige Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-30

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

med att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 9 miljoner till kommunstyrelsen (KS)
för en engångssatsning på Uppsalas besöksnäring (DUAB).

Lovisa Johansson (FI) yrkar bifall till att-sats 1-4 samt avslag till att-sats 5 i
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Erik Pelling (S) med fleras återremissyrkande mot att avgöra
ärendet idag och finner att fullmäktige bifaller Erik Pelling (S) med fleras yrkande.

Votering begärs och genomförs.

Bifall till att behandla ärendet idag röstar JA. Bifall till Erik Pelling (S) med fleras
återremissyrkande röstar NEJ.

Ett ärende som tas upp för första gången ska återremitteras om det begärs av minst en
tredjedel av de närvarande ledamöterna.

Med 24 ja-röster mot 17 nej-röster samt 40 frånvarande beslutar kommunfullmäktige
att återremittera ärendet.

JA-röst avger Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Magnus Åkerman (M), Markus
Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Hanna Victoria Mörck (V),
Karolin Lundström (V), Ingela Ekrelius (V), Magne Björklund (V), Stefan Hanna (–),
Mattias Johansson (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Simon Alm (-), David
Perez (SD), Linnea Bjuhr (SD), Rebecka Tyrheim (SD), Jonas Segersam (KD), Sarah
Havneraas (KD), Eva Moberg (KD), Lovisa Johansson (FI), Fredrik Hultman (M) och
Artemis Lumarker (V).

NEJ-röst avgerErik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Eva Christiernin (S), Erik Dagnesjö
(S), Asal Gohari (S), Inga–Lill Sjöblom (S), Agneta Gille (S), Ylva Stadell (S), Hilde Klasson
(S), Pavlos Cavelier Bizas (S), Mohamad Hassan (L), Eva Edwardsson (L), Anders A.
Aronsson (L), Amanda Kanange (L), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (MP) och Per
Eric Rosén (MP).

Sammanfattning

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck
(V) och Jonas Segersam (KD har vid kommunstyrelsens sammanträde 11 mars 2020
väckt ett ärende och yrkat att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

att justera 2020 års budget med att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 8
miljoner till socialnämnden (SCN) för attstärka arbetet med SSPF i
mellanstadiet och socialtjänstens arbete med trygghet och fokus på unga tjejer



Sida 17(63)

Kommunfullmäktige Datum:
Protokollsutdrag 2020-03-30

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

att justera 2020 års budget mer att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 8
miljoner till socialnämnden (SCN) för att stärka socialtjänstens arbete med att
möta och utreda barn som är föremål för orosanmälningar
att justera 2020 års budget med att inom ramen för de 117 miljonerna fördela
10 miljoner till utbildningsnämnden (UBN) för att säkra förskoleplatser
att justera 2020 års budget med att inom ramen för de 117 miljonerna fördela
10 miljoner till omsorgsnämnden (OMN) för att få fram flera LSS-
boendeplatser, samt
att justera 2020 års budget med att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 9
miljoner till kommunstyrelsen (KS) för en engångssatsning på Uppsalas
besöksnäring (DUAB)

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens förslag 11 mars 2020 § 82
Initiativ om ändringsbudget 2020 från Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors
(M), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) och Jonas Segersam (KD)
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