
Kommunstyrelsen 16/6 2021, Stefan Hannas yrkanden och särskilda yttranden. 

 

Beslutsärenden kommunstyrelsen 

 

3. Prioritering av samhällsbyggnadsprojekt - revidering av portföljmål 

 

Yrkar avslag på förslaget. 

 

Särskilt yttrande: 

 

Jag är för en revidering av Översiktsplanen och vill se en lägre utbyggnadstakt samt en 

betydligt bättre spridning av hur Uppsala kommun expanderar med bostäder i alla dess former 

samt verksamhetslokaler. 

 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 

  

4. Prioritering av samhällsbyggnadsprojekt - plan för projektstarter 2021-2023 

 

Yrkar avslag på förslaget. 

 

Särskilt yttrande: 

 

Jag är för en revidering av Översiktsplanen och vill se en lägre utbyggnadstakt samt en 

betydligt bättre spridning av hur Uppsala kommun expanderar med bostäder i alla dess former 

samt verksamhetslokaler. I dokumentet lyfts det så kallade Uppsalapaketet upp vilket 

inkluderar exploateringsplaner i södra Uppsala stadsdelar som jag kraftigt motsätter mig. Jag 

anser att det är en oacceptabel ordning att ha ett beslutsärende som beskrivs som att ”lägga 

informationen till handlingarna”, vad innebär det? Innebär det i det vänsterstöttade 

minoritetsstyrets värld att kommunstyrelsen har godkänt allt som beskrivs i relevant handling? 

 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/KS/KS/2021/06-16/3.%20Prioritering%20av%20samh%c3%a4llsbyggnadsprojekt%20-%20revidering%20av%20portf%c3%b6ljm%c3%a5l.pdf
https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/KS/KS/2021/06-16/4.%20Prioritering%20av%20samh%c3%a4llsbyggnadsprojekt%20-%20plan%20f%c3%b6r%20projektstarter%202021-2023.pdf


5. Direktiv för revidering av Uppsala kommuns översiktsplan  

 

Yrkar avslag på förslag till beslut. 

 

Särskilt yttrande: 

 

Jag anser att en omfattande revidering av Uppsalas översiktsplan behöver genomföras där vi 

bland annat överger Uppsalapaketets kraftiga exploateringsambitioner i Uppsalas södra 

stadsdelar och istället bygge ut Uppsala med fler varierande former av bostäder och 

verksamhetslokaler längs med bra befintliga kollektivtrafikstråk i mycket större utsträckning. 

Jag anser också att den reviderade översiktsplanen tydligt måste inkludera bestämmelser som 

lättare möjliggör för bebyggelse på landsbygden och särskilt i samband med önskemål om 

generationsboenden.  

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 

 

8. Begäran om planbesked avseende område kring Norbyvägen i södra Eriksberg  

 

Jag yrkar avslag på förslaget. 

 

Särskilt yttrande: 

 

Jag anser fortsatt att kommunen inte tagit tillräcklig hänsyn till alla närboendes synpunkter 

om hur delar av området mer lämpligt kan exploateras. 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 

 

9. Riktlinje för områdesutveckling  

 

Jag yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Jag yrkar på ett tilläggsförslag om att en standardiserad projektmodell ska komplettera 

riktlinjerna och inkluderas under ”Relaterade dokument”. 

 

Särskilt yttrande: 

 

Det är ljuv musik att kommunen allt bättre börjar förstå hur viktigt det är att i tidiga skeden 

inkludera berörda medlemmar av Uppsala kommun i områdesutveckling. Med fördel kan 

berörda invånare inkluderas genom formella stadsdels- eller bygderåd när sådana skapats som 

ideella föreningar och som följer av Uppsala kommun fastställda ordningsformer. Det är 

också ljuv musik att ärendet beskriver en insikt som borde vara självklar men som allt för ofta 

inte är det, att behov och förutsättningar skiljer sig åt runt om i vår mycket geografiskt stora 

kommun. Självklart ska alla stadsdelar, tätorter och landsbygder ska ges anpassade 

förutsättningar för hållbar utveckling utifrån de behov och ambitioner som kommunens 

medlemmar driver.  

https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/KS/KS/2021/06-16/5.%20Direktiv%20f%c3%b6r%20revidering%20av%20Uppsala%20kommuns%20%c3%b6versiktsplan.pdf
https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/KS/KS/2021/06-16/8.%20Beg%c3%a4ran%20om%20planbesked%20avseende%20omr%c3%a5de%20kring%20Norbyv%c3%a4gen%20i%20s%c3%b6dra%20Eriksberg.pdf
https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/KS/KS/2021/06-16/9.%20Riktlinje%20f%c3%b6r%20omr%c3%a5desutveckling.pdf


Att använda modernt agila arbetssätt kopplat till områdesutveckling är klokt och kommer att 

minska mängden dumheter som uppstår när planer ska förverkligas i konkreta byggprojekt.  

Värdet av att tidigt i utvecklingsarbetet involvera berörda invånare, näringsliv, civilsamhälle 

och akademi på ett metodiskt sätt är stort.  

 

Det är viktigt att metoden för hur liknande utvecklingsprojekt också beskrivs i form av en 

standardiserad modell för hur projektorganisationen ska byggas upp. Att ha en standardiserad 

projektmodell för liknande projekt gör det lättare att förstå hur arbetet planeras att genomföras 

samt bidrar till att bygga en mer professionell projektkultur inom Uppsala kommun. Även om 

åtgärder för utveckling av olika områden alltid är unika kan en projektmodell för stora, 

medelstora och små utvecklingsprojekt vara desamma. 

 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 

 

10. Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021–2030  

 

Jag yrkar på att det under rubriken ”Samverkan med aktörer utanför Uppsala 

kommun” läggs till ett stycke om att lära av andra kommuner som driver liknande 

projekt. 

 

Särskilt yttrande: 

 

Det är alltid värdefullt att lära av andra liknande verksamheter och därigenom öka chanserna 

till att ambitionerna med liknande handlingsplaner uppnås. Eftersom det inte framgår i ärendet 

att liknande erfarenhetsutbyten har stor positiv betydelse för att nå måluppfyllelse anser jag att 

det måste inkluderas och vara en självklar del av utvecklingen av Gottsunda och andra 

stadsdelar där kommunen har omfattande utanförskapsproblematik. Inte minst i Bergsjön, 

Göteborg, finns mycket att lära för att Uppsalas förbättringsambitioner ska förverkligas. 

 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd  

 

 

12. Förnyat idéburet offentligt partnerskap med Barnombudet i Uppsala län - sen 

handling 2021-06-10 

 

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/2021/06-16/10.%20Handlingsplan%20f%c3%b6r%20Gottsundaomr%c3%a5det%202021-2030.pdf
https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/KS/KS/2021/06-16/12.%20F%c3%b6rnyat%20id%c3%a9buret%20offentligt%20partnerskap%20med%20Barnombudet%20i%20Uppsala%20l%c3%a4n.pdf


14. Förlängt borgensåtagande och amorteringsfrihet för Curlingcompaniet i Uppsala 

AB  

 

Jag yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 

 

15. Avtal om förändrat väghållaransvar, väg 255 och 272  

 

Jag yrkar bifall till Moderaternas yrkande. 

 

Särskilt yttrande: 

 

Det är rimligt att dela upp frågorna om väghållningsansvar så att inte ärendet hanterar väg 255 

och 272 samtidigt. 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 

 

16. Utvecklingsplan för Hammarskogs naturreservat och friluftsområde  - sen handling 

2021-06-10 

 

Jag yrkar bifall till Mats Gyllander (M) yrkar att återuppta en förnyad utredning om att 

kunna angöra Hammarskog via sjövägen till en båtbrygga i Dalbyviken. 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 

 

17. Utvecklingsplan för Björklinge friluftsområde (pdf, 31 MB) - sen handling 2021-06-

10 

 

Jag yrkar bifall till Fredrik Ahlstedt (M) yrkande om att i bilaga 7, Handlingsplan 2021-2025, 

prioritera åtgärder för ökad trygghet så att de kommer först. 

 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 

18. Uppdragsärende för initieringsbeslut av naturreservatsbildningar  

 

Jag yrkar avslag på  att-sats 1 och 3. 

 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 

https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/KS/KS/2021/06-16/14.%20F%c3%b6rl%c3%a4ngt%20borgens%c3%a5tagande%20och%20amorteringsfrihet%20f%c3%b6r%20Curlingcompaniet%20i%20Uppsala%20AB.pdf
https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/KS/KS/2021/06-16/14.%20F%c3%b6rl%c3%a4ngt%20borgens%c3%a5tagande%20och%20amorteringsfrihet%20f%c3%b6r%20Curlingcompaniet%20i%20Uppsala%20AB.pdf
https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/KS/KS/2021/06-16/15.%20Avtal%20om%20f%c3%b6r%c3%a4ndrat%20v%c3%a4gh%c3%a5llaransvar,%20v%c3%a4g%20255%20och%20272.pdf
https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/KS/KS/2021/06-16/16.%20Utvecklingsplan%20f%c3%b6r%20Hammarskogs%20naturreservat%20och%20friluftsomr%c3%a5de.pdf
https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/KS/KS/2021/06-16/17.%20Utvecklingsplan%20f%c3%b6r%20Bj%c3%b6rklinge%20friluftsomr%c3%a5de.pdf
https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/KS/KS/2021/06-16/18.%20Uppdrags%c3%a4rende%20f%c3%b6r%20initieringsbeslut%20av%20naturreservatsbildningar.pdf


23. Kommunstyrelsen som beslutsinstans vid uppsägningar av enskilda hyresgäster med 

potentiell hotbild - sen handling 2021-06-10 

 

Jag yrkar avslag på förslag till beslut. 

 

Särskilt yttrande: 

 

Med en så viktig fråga för enskilda Uppsalabor är det bara rimligt om ett liknande ärende 

hanteras som ett individärende där hela kommunstyrelsen får en dragning med beslutsförslag 

från den ansvarige tjänstemannen. Om hotet mot den enskilde tjänstemannen bedöms som så 

stort är det inte orimligt att alla som ingår i kommunstyrelsen istället kan bli måltavlor för 

personer som bedöms som farliga. Det är orimligt att inte ärendet ens inkluderar ett förslag på 

att kommunstyrelsen ska fatta liknande beslut samtidigt som det finns ett relevant 

uppsägelseärende på kommunstyrelsens agenda. 

 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 

24. Uppsägning av hyresgäst - Beslutsunderlaget är maskat. Kontakt 

kommunsekreterare om ni vill ta del av avmaskad handling. 

 

Jag yrkar avslag på förslag till beslut. 

 

Särskilt yttrande: 

 

Med en så viktig fråga för enskilda Uppsalabor är det bara rimligt om ett liknande ärende 

hanteras som ett individärende där alla som kollektivt deltar vid ett beslutsfattande får en 

utförlig dragning av individärendet med beslutsförslag från den ansvarige tjänstemannen. Om 

hotet mot den enskilde tjänstemannen bedöms som så stort är det inte orimligt att alla som 

ingår i kommunstyrelsen istället kan bli måltavlor för personer som bedöms som farliga. Det 

är orimligt att inte ärendet ens föregås av ett beslut om att en liknande beslutsordning ska 

införas. Jag anser också att det är orimligt att detta ska hanteras av kommunstyrelsen utan 

anser att liknande ärenden i så fall ska beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott som har 

massor av möten där heltidspolitiker finns representerade. 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

  

 

 

29. Yttrande i mål om laglighetsprövning; Fredrik Ahlstedt ./. Uppsala kommun - sen 

handling 2021-06-11 

 

 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 

 

https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/KS/KS/2021/06-16/23.%20Kommunstyrelsen%20som%20beslutsinstans%20vid%20upps%c3%a4gningar%20av%20enskilda%20hyresg%c3%a4ster%20med%20potentiell%20hotbild.pdf
https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/KS/KS/2021/06-16/23.%20Kommunstyrelsen%20som%20beslutsinstans%20vid%20upps%c3%a4gningar%20av%20enskilda%20hyresg%c3%a4ster%20med%20potentiell%20hotbild.pdf
https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/KS/KS/2021/06-16/24.%20Upps%c3%a4gning%20av%20hyresg%c3%a4st.pdf
https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/KS/KS/2021/06-16/29.%20Yttrande%20i%20m%c3%a5l%20om%20laglighetspr%c3%b6vning%20Fredrik%20Ahlstedt%20-%20Uppsala%20kommun.pdf


Beslutsärenden kommunfullmäktige 

 

33. Svar på motion om invånarstyrd interpellationsdebatt från Stefan Hanna (-)  

 

Jag yrkar bifall till motionen. 

 

Särskilt yttrande: 

 

Motionen önskar en utredning om hur invånarinitierade önskade frågor kan väckas för debatt i 

Uppsala kommunfullmäktige. Svaret hänvisar bara till lagen och vittnar om en ovilja att hitta 

metoder som gör liknande viktiga och värdefulla invånarinitiativ möjliga. Till exempel skulle 

en ordning kunna skapas där det rådande styret väljer ut ett invånarförslag som formellt bärs 

in i kommunfullmäktiges sammanträde via någon ledamot i kommunfullmäktige. Långt ifrån 

alla personer vill gå till ett enskilt partis företrädare för att genom den lyfta en fråga som anses 

av större allmänt intresse.  

 

Vår demokrati behöver moderniseras och den representativa politiska legitimiteten stärkas. Ett 

enkelt sätt att uppmuntra Uppsalaborna att skicka in idéer om förbättringar till kommunen är 

att låta invånarna föreslå debattämnen till en interpellationsdebatt, idéer som har en chans att 

ligga till grund för en formell kommunfullmäktigedebatt. Det finns många positiva effekter av 

en liknande ordning. Bland annat att kommunens partimedlemmar och berörda tjänstemän får 

en mängd med idéer som de kan beakta. Andra värden är att Uppsalaborna utan partikoppling 

har en chans att ändå väcka en fråga som kan bli föremål för en debatt bland Uppsalas ledande 

politiker. 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd  

 

 

35. Svar på motion om att slå ihop kommunala verksamheter från Stefan Hanna (-)  

 

Jag yrkar bifall till motionen. 

 

Särskilt yttrande: 

 

Det är positivt att vissa av kommunens verksamheter slagits ihop under en gemensam ledning. 

I linje med motionen finns det fortsatt stora möjligheter att bättre och billigare organisera 

kommunens verksamheter. Att ha en massa bolag har ett litet mervärde inom en kommun och 

med fördel kan istället olika affärsområden tillämpas under en verkställande ledning och 

styrelse. 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 

 

 

 

 

 

 

https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/KS/KS/2021/06-16/33.%20Svar%20p%c3%a5%20motion%20om%20inv%c3%a5narstyrd%20interpellationsdebatt%20fr%c3%a5n%20Stefan%20Hanna%20(-).pdf
https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/KS/KS/2021/06-16/35.%20Svar%20p%c3%a5%20motion%20om%20att%20sl%c3%a5%20ihop%20kommunala%20verksamheter%20fr%c3%a5n%20Stefan%20Hanna%20(-).pdf


36. Svar på motion om etableringsprocess och investerarpolicy från Stefan Hanna (-)  

 

Jag yrkar bifall till motionen. 

 

Särskilt yttrande: 

Inte minst i ljuset av att Uppsala kommun har fått ett viktigt uppdrag att bidra till en bättre 

beredskap för civilförsvar är det viktigt med en investeringspolicy som även inkluderar 

sådana viktiga perspektiv. Det kan till exempel inkludera tydliga ställningstaganden att 

Uppsala kommun inte kommer att uppmuntra etableringar av verksamheter inom kommunen 

som är kopplade till Belarus eller annat land som styrs på ett enligt oss oacceptabelt sätt. Eller 

av främmande makt som anses utgöra en stor säkerhetspolitisk risk för vårt land.  

 

Ett av Uppsala kommuns viktigaste mål är att bidra till att det inom kommunen skapas många 

nya jobb. För att det ska bli verklighet krävs att befintliga företag, och andra arbetsgivare, 

genomför omfattande investeringar i Uppsala kommun. Investeringar främst i form av 

verksamhetslokaler, arbetsutrustning och kompetensuppbyggnad. Det är viktigt att de som 

överväger att etablera sig i Uppsala förstår kommunens inställning till etableringar. Därför är 

det viktigt att en enklare policy arbetas fram som klargör den etableringsprocess, och de 

investerarriktlinjer, som kommun erbjuder verksamheter som över etableringar eller 

expansioner i Uppsala kommun. Det är viktigt att kommunen i beskrivningen av 

etableringsstödet inkluderar en beskrivning av hur den hjälper intressenter att identifiera 

byggbar mark för en etablering. 

 

Jag anser fortsatt att kommunen har mycket att vinna på att etablera en tydlig och enkel 

process för hur man snabbt kan få hjälp med en etableringsprocess samt om det finns uttryckta 

formella hinder för en investerare att förhålla sig till. Detta saknas idag och det hjälper inte 

kommunen att mycket bättre nå ambitionen om att vår lokala arbetsmarknad kraftigt ska 

stärkas. 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 

 

38. Svar på motion om utdelning av stipendium från Linnea Bjuhr (SD)  

 

Jag yrkar bifall till motionen. 

 

Särskilt yttrande: 

 

Det är alltid bra med enkla incitament som kan bidra till goda önskade resultat. Precis som 

kommunen har utmärkelser av årets bästa av olika yrkeskategorier kan med fördel även 

eleverna stimuleras och lyftas fram genom liknande incitamentsförslag. Personligen tycker jag 

inte att ytterligare ett incitaments pris skulle kunna utdelas till den åttondeklass som förbättrat 

sitt genomsnittliga betyd mest från årskurs sju till årskurs åtta. 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 

 

 

https://insidan.uppsala.se/Global/1_Insidan/Dokument/Mitt_kontor_Min_forvaltning/Namnder/KS/KS/2021/06-16/36.%20Svar%20p%c3%a5%20motion%20om%20etableringsprocess%20och%20investerarpolicy%20fr%c3%a5n%20Stefan%20Hanna%20(-).pdf
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