
Kommunstyrelsen 12/5 2021, Stefan Hanna 
 

Beslutsärenden kommunstyrelsen 
 
 
6. Förlängd utredningstid för översyn av lokala ordningsföreskrifter 
 

Reservation 
 
Särskilt yttrande 
 

Behovet av uppdaterade ordningsföreskrifter har funnits under flera år. Vid flera tillfällen har också 
kommunfullmäktige debatterat om behovet av att reglera till exempel elsparkcyklar. När äntligen 
kommunstyrelsens beslutade att kommunledningskontoret innan sommaren 2021 skulle presentera 
ett beslutsförslag på nya ordningsföreskrifter var det efterlängtat. Med tanke på de enorma resurser 
som finns inom kommunledningskontoret är det oacceptabelt att inte ett grundligt genomarbetat 
förslag presenteras inom angiven tidsplan. Hur svårt kan det vara? Både SKR och många andra 
kommuner har under lång tid kunnat ge oss ett tillräckligt bra underlag för att presentera ett väl 
genomarbetat förslag i tid. 
 

 
Stefan Hanna 
Kommunalråd 
 
 
7. Direktiv för bostadssatsning på landsbygden  

 

Yrkar bifall till förslag till beslut. 
 
Särskilt yttrande 
 

Uppsala kommun kan utvecklas mycket bättre än med nuvarande planer om satsningarna på 
expansion distribueras klokt runt om i vår stora kommun. En kommun som till sin yta är sju gånger så 
stor som Malta. Många av invånarna i dessa tätorter vill att de ska expandera mer eller mindre 
kraftigt med bostäder och verksamheter. Inte minst leder en sådan utveckling till mer attraktiva och 
levande lokalsamhällen som får ett bättre befolkningsunderlag för att tillgången till basservice inom 
många områden blir mer närliggande. En ständig planberedskap på minst 400 bostäder är en allt för  
liten ambitionsnivå kopplat till alla de tätorter som med fördel kan förstärkas.  
 
Det är viktigt att prioriteringen av vilka tätorter som ska förstärkas mest är kopplade till tillgång till 
kollektivtrafik. Stråk med mycket goda förhållanden för kollektivtrafik måste prioriteras. Tätorternas 
expansion är särskilt intressant för att Uppsala kommun ska möta en allt större efterfrågan på mindre 
och medelstora hus. Det finns också många privata markägare som är villiga att påbörja byggprojekt 
när kommunen uppvisar en betydligt bättre inställning än hittills för dessa förslag. 
 
De prioriterade tätorterna är Järlåsa, Vänge, Bälinge, Lövstalöt, Björklinge, Storvreta, Vattholma, 
Skyttorp, Jälla, Gåvsta, Gunsta, Länna, Almunge och Knutby. För att säkerställa en betydligt bättre 
utbyggnad av Uppsala kommun är det viktigt att redan nu planera för en investering i 
dricksvattenförsörjning även från Dalälven samt att pressa regeringen att snabbare stärka tillgången 
till nödvändig elförsörjning. 
 
 

Stefan Hanna 
Kommunalråd 
 
 

 

https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/KS/KS/2021/05-12/6.%20F%c3%b6rl%c3%a4ngd%20utredningstid%20f%c3%b6r%20%c3%b6versyn%20av%20lokala%20ordningsf%c3%b6reskrifter.pdf
https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/KS/KS/2021/05-12/7.%20Direktiv%20f%c3%b6r%20bostadssatsning%20p%c3%a5%20landsbygden.pdf


8. Revidering av riktlinje för beredande och rådgivande organ i Uppsala kommun 

 
 
Särskilt yttrande 
 
Det är anmärkningsvärt att revidering av dessa riktlinjer är ständigt återkommande. De rådgivande 
organen borde vara många fler då de bättre kan bidra till att kommunen tjänar sina invånare 
genom regelbundna och goda dialoger utan politiska låsningar. Det känns sorgligt att det i 

beslutsunderlaget till och med lyfts fram att ”det finns en lagstadgad skyldighet för kommunens 
nämnder att samråda med dem som brukar kommunens tjänster- (Kommunallagen 8 kap. 3 §)”.  
Detta sorgerliga, som borde vara väldigt självklart, upprepas också genom en hänvisning till 
kommunens kvalitetspolicy om ”att kommunen i sitt arbete ska lyssna på invånare och intressenter 
och ta reda på synpunkter och idéer från dessa”. 
 
Stefan Hanna 
Kommunalråd 

   
 
12. Utträde ur nätverket Healthy Cities 
 
Jag yrkar bifall till förslag till beslut. 
 
Särskilt yttrande 

 
Det är mycket positivt om Uppsala kommun kraftigt reducerar antal nätverk och föreningar som 
kommunen idag är med i utan att det påtagligt ger några fördelar för Uppsalas invånare. Allt för 
många av de nätverk och föreningar som kommunen idag är med i driver onödiga kostnader för 

pengar som kan göra betydligt mer nytta inom våra kärnverksamheter. 
 

Stefan Hanna 
Kommunalråd 
 
 
13. Överenskommelse Regionalt forum 2021-2022  
 
Jag yrkar bifall till förslag till beslut. 

 
Särskilt yttrande 
 
Jag anser att regionerna ska avvecklas och att dess ansvarsområden ska fördelas till kommuner 
och till staten. Tills det är ett faktum är det viktigt att det finns ett liknande samarbete för att 

regionens kommuner och den nuvarande regionen ska samarbeta så bra som möjligt för att sträva 
efter förbättringar för regionens invånare. För att berörda verksamheter ska utvecklas bättre 

behövs ett gemensamt kvalitetsledningssystem samt gemensamma prioriterade nyckeltal som 
vägleder förbättringsarbetet. 
 
Stefan Hanna 
Kommunalråd 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/KS/KS/2021/05-12/8.%20Revidering%20av%20riktlinje%20f%c3%b6r%20beredande%20och%20r%c3%a5dgivande%20organ%20i%20Uppsala%20kommun.pdf
https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/KS/KS/2021/05-12/12.%20Uttr%c3%a4de%20ur%20n%c3%a4tverket%20Healthy%20Cities.pdf
https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/KS/KS/2021/05-12/13.%20%c3%96verenskommelse%20Regionalt%20forum%202021-2022.pdf


14. Ekonomiskt stöd till Uppstart 2021-2023 

 
Yrkar Återremiss 
 
Argument för återremiss:  
Det är inte rimligt att kommunstyrelsen på dessa grunder fattar beslut om att göra ett liknande 
åtagande för miljontals kronor från ett fristående företag på en konkurrensutsatt marknad. Även 
om det är ett inarbetat koncept måste det tydligt framgå i ett liknande avtal vad Uppsalas 

skattebetalare specifikt får för dessa 600.000 kr per år. Ett liknande ärende ska inkludera det 
samarbetsavtal som hänger ihop med de 1.800.000 kronor som kommunens invånare förväntas 
stötta arrangemanget med. Särskilt viktigt är det att kunna ta del av hur ett tänkt avtal ser ut 
eftersom bidraget går till Infinity and Beyond AB som har samma ägare som till Base10 som 
kommunen redan ger omfattande kommunala bidrag till varje år. Kommunen måste säkerställa att 
liknande upphandlingar sker transparent och inte exkluderar andra aktivitetsarrangörer från 

liknande möjligheter.  
 
Särskilt yttrande: 
 
Uppstart är ett mycket bra återkommande arrangemang som trots Coronapandemin klarat av att 
även digitalt erbjuda ett värdefullt arrangemang.  
 

I nuläget är ”Uppstart” ett event nästan helt inriktat på Infotech. Det finns goda skäl för Uppsala 
kommun att uppmuntra liknande arrangemang kopplade till övriga fokuserade branscher för att 
Uppsalas näringsliv ska utvecklas bättre än nu. När en offentlig verksamhet bidrar med stora 
ekonomiska resurser för finansiering av en konceptuppbyggnad är det viktigt att inte agera på ett 
sätt som gör trösklarna för andra arrangörer att konkurrera om liknande arrangemang för stora. 
Det är viktigt, av många skäl. Kommunen ska alltid säkerställa att det finns minst två alternativa 
leverantörer av verksamheter som avses att köpas från fristående företag. Kommunens 

inköpsverksamhet bör alltid bevaka att det finnas minst två alternativa leverantörer för att 
säkerställa en rimligt god förhandlingsposition och för att varje skattekrona ska ge maximalt möjlig 
utväxling. 
 
Det är samma ägare till Base10 som till Infinity and Beyond AB. Årligen ger Uppsala kommun 
redan ett stöd till Base10 på 2,5 miljoner kronor. Flera andra Uppsalaföretag som erbjuder Co-

working space var kritiska till hur kommunen styrde stödet specifikt mot Base10. De ansåg att 
upphandlingen var riggad mot en specifik leverantör. Det är viktigt att vår inköpsverksamhet 
verkar på ett sätt så att liknande misstankar aldrig uppstår. Liknande misstankar skadar både 
kommunen och näringslivsklimatet i stort.  
 
Om kommunen ingår liknande avtal är det rimligt att minst ett utkast på ett avtalsförslag finns 
med som beslutsunderlag i ett liknande ärende. Ett avtal där det tydligt beskriva hur Uppsala 

kommun lyfts fram under hela programmet samt att eventet till exempel kan användas som en del 

av ett kompetenslyft för personalen inom relevanta kommunala verksamheter. Det är också rimligt 
att säkerställa att liknande avtal gör det möjligt för andra arrangörsföretag att i konkurrens 
erbjuda liknande tjänster som upphandlas av kommunen. Med fördel kan liknande arrangemang 
genomföras kopplat till Life science, Clean tech samt turistnäringen. 
 
 

Stefan Hanna 
Kommunalråd 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



15. Deklarationen för en stark demokrati 

 
Jag yrkar bifall till förslaget till beslut. 
 
Särskilt yttrande 
 
Det är viktigt att demokratin i Sverige stärks och att Uppsala kommun samt Sveriges riksdag 
uppmuntrar en mer demokratisk utveckling i en värld som blir allt mer totalitär. Det finns stor 

demokratisk förbättringspotential inom vår egen svenska demokrati. Jag anser att intresset för att 
stärka invånarnas inflytande i Uppsala är under all kritik och det borde vara en självklarhet för alla 
partier representerade i Uppsala kommunfullmäktige att ändra på det.  
 
Stefan Hanna 
Kommunalråd 

 
19. Åtgärder maj 2021 för att mildra effekterna för det lokala näringslivet med anledning 
av covid-19  

Särskilt yttrande 

Det är mycket viktigt att kommunen fortsätter att bidra till lindrade problem för många drabbade 
restauratörer, café-ägare, mindre handlare inom sällanköpsvaror och event arrangörer. Det är 
särskilt dessa som drabbats hårt av Coronapandemin. Jag tycker dock att det är minst lika viktigt 

att inse att kommunens stadsbyggnadspolitik måste börja bidra till att inte Uppsala centrum blir en 
tråkig plats som attraherar allt färre. Ett attraktivt city i en stad som Uppsala har ett stort värde för 
både invånare och besökare. Bland annat är det viktigt att stötta aktivitetsnivåerna i city genom att 
sluta att kräva verksamhetslokaler när nya bostäder byggs i staden.  

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

20. Förbättrade förutsättningar för semester och aktiviteter i närområdet sommaren 

2021 – sen handling 2021-05-06, 

Jag yrkar bifall till förslag till beslut. 

Särskilt yttrande 

Det är ett positivt initiativ eftersom det sannolikt är fler än vanligt som kommer att tillbringa 
sommaren i, eller i anslutning till, Uppsala stad under sommaren 2021. Hur är det tänkt att att-
sats 4 ska realiseras? Vilket regelverk är tänkt att tillämpas eller är det ”först till kvarn” som avgör 

vilka som får tillstånd att vara på ett specifikt grönområde? Om inte alla möjliga restauratörer fått 
en rättvis information om möjligheten är det risk för att likabehandlingsprincipen sätts ur spel. 
Kopplat till att-sats 4 undrar jag också hur det är ++tänkt att i så fall hantera det uppdrag som 
förvaltningen Miljö och hälsa har? 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 

 

https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/KS/KS/2021/05-12/15.%20Deklarationen%20f%c3%b6r%20en%20stark%20demokrati.pdf


21. Utveckling av kameraövervakning i och kring skolor – sen handling 2021-05-06, 

Jag yrkar: 

Att uppdra åt kommunledningskontoret att i samverkan med rektorer, Utbildningsförvaltningen och 
Skolfastigheter AB, där så önskas av dessa verksamheters ledande tjänstemän, verka för att 
kameraövervakning installeras i syfte att öka tryggheten, bekämpa brottslighet och minimera 
egendomsskador. 

Särskilt yrkande: 

Vi vet redan att det finns flera skolor som har omfattande problem med otrygghet och 

narkotikaförsäljning inom och i närheten av skollokaler. Det är därför oklokt att tappa tid innan vi 
förhoppningsvis kan minska otryggheten och brotten på dess skolor. Kommunen bör omedelbart 
stötta de rektorer som önskar installera övervakningskameror med nödvändig ansökningar för att 
bekämpa otrygghet och brottslighet. 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 

Beslutsärenden kommunfullmäktige 

 
22. Utveckling av Uppsala konstmuseum, konsthallsverksamhet, historiskt centrum och 
slottsparken - sen handling 2021-05-06, ärendet bereds av arbetsutskottet 2021-05-11 

Jag yrkar avslag på förslag till beslut.  

Särskilt yttrande 

Slottet är en dålig plats för ett modernt konstmuséum. Uppsala city är i behov av fler attraktiva 
dragare. Därför är det av stor betydelse att ett modernt muséum också förläggs till en plats där 

sannolikheten är mycket högre än på slottet att många personer tar del av det som innehållet 
erbjuder. Jag tycker inte att det är acceptabelt att ärendet inte tydligt beskriver vilka ekonomiska 

konsekvenser en liknande satsning kommer att innebära. Att enbart hänvisa till att ”beredningen 
av förslagen till Mål och budget belastar kommunstyrelsen, kulturnämnden och gatu- och 
samhällsmiljönämnden inom befintlig budgetram” gör det mycket olämpligt som ett tillräckligt 
beslutsunderlag i kommunstyrelsen. 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 
 
 
 
 

 



27. Svar på motion om kommunalrådsarvoden från Tobias Smedberg (V) och på motion 

om att halvera vice ordförandens arvoden från Tobias Smedberg (V) med flera 
 
Jag yrkar avslag på motionen. 
 
Särskilt yttrande 
 
Om vi bortser ifrån vilken relevant kompetens heltidsarvoderade politiker har inom Uppsala 

kommun kvarstår faktumet att det är politiska representanter som har det övergripande ansvaret 
för kommunens verksamheter. I ljuset av det, och vid jämförelser av arvoden till kommunalråd i 
andra större kommuner i storstadsområden, är inte arvodena höga. Det är istället mer relevant att 
ifrågasätta att ledande tjänstemän har betydligt högre ersättningar än de personer som formellt  
bär ansvaret för kommunens verksamheter. 
 

Stefan Hanna 
Kommunalråd 
 
 
29. Svar på motion om bygglov som är säsongsorienterade från Stefan Hanna (-)  
 
Jag yrkar bifall till motionen. 

 
Särskilt yttrande 
 
För att göra Uppsala city attraktivare, och för att underlätta för eventuella företagare som vill 
utnyttja möjliga utsedda platser för säsongsorienterade bygglov, har jag föreslagit att kommunen 
tillsammans med föreningen City i samverkan ska ta fram ett antal platser där kommunen 
skyndsamt kan godkänna sådana förfrågningar från lokala företagare. Det är beklagligt att inte 

denna motion bifalls och är ett tydligt exempel på att stora delar av kommunstyrelsens ledamöter 
saknar tillräckliga ambitioner för att bidra till att Uppsala citys attraktionskraft stärks.  
 
Stefan Hanna 
Kommunalråd 
 

 

 

 
30. Svar på motion om studentbostäder från Olle Romlin (C) och Diana Zadius (C) 
 
Jag yrkar bifall till motionens att-satser #2, #3 och #4. 

 
Särskilt yttrande 
 

Det är viktigt att säkerställa att det alltid finns god tillgång till olika varianter av studentboenden i 
Uppsala. En av Uppsalas stora fördelar är att vi ständigt har ett intressant inflöde av ambitiösa 
unga invånare som studerar på våra universitet. Att säkerställa tillräckligt med mindre prisvärda 

bostäder innebär i sig också att kommunens bestånd av mindre prisvärda bostäder generellt ökar. I 
ljuset av att allt fler unga som vill flytta hemifrån och i ljuset av allt fler invånare som räknas som 
socioekonomiskt svaga är en expansion av liknande bostäder av stort positivt värde för många. 
 
 
Stefan Hanna 
Kommunalråd 

 
31. Svar på motion om intern bostadskö för Uppsalahem från Tobias Smedberg (V) och 
Hanna Victoria Mörck (V) 
 

Jag yrkar bifall till förslag till beslut. 
 
Stefan Hanna 

Kommunalråd 
 
 
 

https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/KS/KS/2021/05-12/27.%20Svar%20p%c3%a5%20motioner%20om%20arvoden%20fr%c3%a5n%20Tobias%20Smedberg%20(V).pdf
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https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/KS/KS/2021/05-12/31.%20Svar%20p%c3%a5%20motion%20om%20intern%20bostadsk%c3%b6%20f%c3%b6r%20Uppsalahem%20fr%c3%a5n%20Tobias%20Smedberg%20(V)%20och%20Hanna%20Victoria%20M%c3%b6rck%20(V).pdf


32. Svar på motion om minnesdagar från Stefan Hanna (-) 

 
Jag yrkar bifall till motionen. 
 
Särskilt yttrande 
 
Än en gång visar stora delar av kommunstyrelsens ledamöter bristande ambitioner att bidra till att 
Uppsala, och särskilt centrala delar av Uppsala stad, ska göras attraktivare för Uppsalabor och 

hitresande att besöka.  
 

Svaret på motionen är typ ”goddag yxskaft” och lyder: ”Att välja ut ett fåtal personer eller 
händelser som ska uppmärksammas med särskilda årliga minnesdagar innebär att många andra 
personer och händelser exkluderas. Att välja ett fåtal händelser eller personer och lyfta dem framför 
andra är svårt och skulle innebära att många viktiga personer och händelser faller i skymundan.” 
 
Att som motionen önskar att hänga upp tidpunkten för en minnesdag, till någon historisk händelse, 
är inget konstigt. Det finns gott om sådana exempel i Sverige och runt om i hela världen. Motionens 
intention borde inte vara svår ens för en femteklassare att förstå. Det vill säga att Uppsala årligen 
skapar intressanta aktiviteter väl spridda över ett kalenderår som både får ett värde för oss invånare 
men som också kan attrahera turister och konferensdeltagare. Motionen är också tydlig med att det 
är perspektiv som fred, frihet, professionell statsförvaltning, lärande, hälsa, företagsamhet, idrott 
och evolution som är temana. Samtliga dessa teman kan också beskrivas som kulturbärare. Det är 
beklagligt att Uppsalaborna inte kan företrädas bättre så att Uppsala stad som destinationsort kan 
stärkas och nå den stora potential staden har om den marknadsförs och säljs på ett betydligt bättre 
sätt än idag.  
 

Stefan Hanna 
Kommunalråd 
 
 
33. Svar på motion om att ta bort köavgiften till Uppsala bostadsförmedling från Stina 
Jansson (FI) med flera  

 

Jag yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/KS/KS/2021/05-12/32.%20Svar%20p%c3%a5%20motion%20om%20minnesdagar%20fr%c3%a5n%20Stefan%20Hanna%20(-).pdf
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