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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 66 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Staffan Yngve (S) och Örjan Berglund (C) till justerare 

att utse Agneta Eriksson (S) och Cecilia Oksanen (C) till ersättare för justerarna, samt 

att justeringen äger rum 4 april id 9.30 på Stationsgatan 12. 

Utdragsbestyrkande Justera es sign 



Justerand Utdragsbestyrkande 

up11203 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 67 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa föredragningslistan enligt ordförandens förslag. 

Sammanfattning 
Ordföranden föreslår att beslutsärenden behandlas från kl 14.30. Avsägelser från förtroendevalda, 
samt anmälan av frågor och interpellationer behandlas även de efter id 14.30. Ärende 74. Fråga av 
Stefan Hanna (C) om Uppsala kommuns beredskapsinfrastruktur behandlas när Marlene Burwick (S) 
är närvarande vid sammanträdet. 



Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

4 (44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 68 

Anförande av Peter Wallensteen 

Peter Wallensteen, professor i freds- och konfliktforskning håller ett anförande; "Uppsala — ett 
fredsperspektiv". 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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5 (44) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 69 

Anmälningsärende - Anmälan av regional utvecklingsstrategi för Uppsala 
län 

Anmäls 
Regionfullmäktiges beslut, Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län (KSN-2017-1360) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sigm 

(....„ j<j) 

i 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 70 

Anmälningsärende - Anmälan av revisorernas granskning av kommunens 
långsiktiga planering 

Anmäls 
Översiktlig granskning av långsiktig planering (KSN-2017-1595) 

Justerand Utdragsbestyrkande 

gå 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 71 

Anmälningsärende - Anmälan av protokoll från stiftelsen Jälla egendom 

Anmäls 
Protokoll Stiftelsen Jälla egendom 31 januari 2017 (KSN-2017-1712) 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 72 

Anmälningsärende - Anmälan av rapportering av socialnämndens ej 
verkställda biståndsbeslut 2016 

Anmäls 
Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut 2016, socialnämnden (KSN-2017-1635) 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 73 

Anmälningsärende - Anmälan av rapportering av äldrenämndens ej 
verkställda beslut per 31 december 2016 

Anmäls 
Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per 31 
december 2016 (KSN-2017-1710) 

Justerandes ign Utdragsbestyrkande 



Justerandes,sign 

10 (44) 

upPlfal.fi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 74 

Fråga av Benny Lindholm (L) om styrningen och insynen i 
omsorgsnämnden. 
KSN-2017-1269 

Sammanfattning 
Benny Lindholm (L) ställer en fråga till omsorgsnämndens ordförande Eva Christiemin (S). Frågan 
besvaras av Eva Christiemin (S). 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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lupPleifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 75 

Interpellation av Christopher Lagerqvist (M) om bristen på förskoleplatser 
under våren 
KSN-2016-2580 

Sammanfattning 
Christopher Lagerqvist (M) ställer en interpellation till utbildningsnämndens ordförande Caroline 
Hoffstedt (S) som besvarar interpellationen. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Christopher Lagerqvist (M), Caroline Hoffstedt (S), Martin Wisell (KD), Linda 
Eskilsson (MP), Anne Lennartsson (C), Stefan Hanna (C), Markus Lagerquist (M), Urban Wästljung 
(L), Simon Alm (SD), Monica Östman (S), Maria Gardfjell (MP) och Erik Pelling (S). 

Utdragsbestyrkande 

'Cin3 
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upPniki KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 76 

Avsägelser förtroendevalda 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga följande förtroendevalda från sina uppdrag: 

Organ 

Uppsala djurförsöksetiska 
nämnd 
Uppsala kommuns 
kommunrevision 
Äldrenämnden 

Idrotts- och fritidsnämnden 

Uppsala Tingsrätt 

Uppsala Tingsrätt 

Miljö- och 
häl s oskyddsnämnden 
Utbildningsnämnden 

Fyrishov AB  

Uppdrag 

Ersättare 

Ordförande 

Ledamot 

Ledamot 

Nämndeman 

Nämndeman 

Ersättare 

Ledamot 

Ledamot  

Namn 

Lucas Nilsson 

Cecilia Hamenius 

Kjell Haglund 

Helena Nordström 
Källström 
Gustav 
Svenungsson 
Gazal Öngörtir 

Magnus Törne 

Mohammed Tahir (MP) 

Magnus Tauvon (C) 

Parti Från och med 

(KD) 

(L) 1 april 2017 

(V) 

(MP) 

(C) 

(MP) 

(M)  

Utdragsbestyrkande 
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une» KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 77 

Inlämnad fråga 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medge att frågan får framställas och besvaras efter på föredragningslistan upptagna ärenden. 

Sammanfattning 
Fråga av Mohamad Hassan (L) om bussar som kör beställningstrafik (KSN-2017-1689) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

( 



Justerancks sign 
P i 
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upF23,9, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 78 

Inlämnad interpellation 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen ej får framställas. 

Reservation 
Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig till fölmån för Simon Alms (SD) yrkande. 

Inlämnad interpellation 
Interpellation av Simon Alm (SD) om lärares opartiskhet (KSN-2017-1425) 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar att interpellationen får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde 
24 april 2017. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer presidiets förslag till beslut mot Simon Alms (SD) förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med presidiets förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 79 

Inlämnade interpellationer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde 24 april 
2017. 

Inlämnade interpellationer 
Interpellation från Simon Alm (SD) om ensamkommande invandrarungdomar i skolan (KSN- 
2017-1424) 

Interpellation av Benny Lindholm (L) om LSS och personlig assistans (KSN-2017-1687) 

Interpellation av Mohamad Hassan (L) om fler händer i välfärden i Uppsala kommun (KSN-
2017-1688) 

Utdragsbestyrkande 
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upli90.9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 80 

Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att förrätta val enligt nedan: 

Organ Uppdrag Till och med Namn Parti 
Mälarens 
Vattenvårdsförbund 

Ombud 2018-12-31 Maria Gardfjell (MP) 

Omsorgsnämnden Ledamot 2018-12-31 Joakim 
Strandman 

(MP) 

Arbetsmarknadsnämnden Ledamot 
2018-12-31 

Helena 
Nordström 
Källström 

(MP) 

Bror Hjortstiftelsen Ledamot 2018-12-31 Finn Hedman (MP) 
Bror Hjortstiftelsen Ersättare 2018-12-31 Kerstin Lundberg (MP) 
Kommittén för utdelning 
av donationsstiftelserna 

Ledamot 2018-12-31 Roger Elsborg (m) 

Uppsala kommuns 
kommunrevision 

Ledamot 
tillika 
ordförande 

2017-03-31-- 
2019-04-30 

Erica Närlinge (L) 

Uppsala Stadshus AB Revisor Gäller intill slutet av 
den bolags- stämma 
som följer efter nästa 
val till 
kommunfullmäktige 

Erica Närlinge (L) 

Uppsala Industrifastigheter 
AB, jämte samtliga till 
bolaget förekommande 
dotterbolag 

Revisor Gäller intill slutet av 
den bolags- stämma 
som följer efter nästa 
val till 
kommunfullmäktige 

Erica Närlinge (L) 

Uppsala 
Förvaltningsfastigheter 
AB, jämte samtliga till 
bolaget förekommande 
dotterbolag 

Revisor 

kommunfullmäktige  

Gäller intill slutet av 
den bolags- stämma 
som följer efter nästa 
val till 

Erica Närlinge (L) 

Äldrenämnden Ledamot 2018-12-31 Katrin Eriksson (V) 
Uppsala Tingsrätt Nämndeman 2019-12-31 Tomas Rydberg (C) 
Utbildningsnämnden Ledamot 2018-12-31 Lennart Köhler (MP) 
Utbildningsnämnden Ersättare 2018-12-31 Sanna Sundvall (MP) 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

Fyrishov AB Ledamot Gäller intill slutet av 
den bolags- stämma 
som följer efter nästa 
val till 
kommunfullmäktige 

Hans Nordström (C) 

Nya Destination Uppsala 
AB 

Ordförande Gäller intill slutet av 
den bolags- stämma 
som följer efter nästa 
val till 
kommunfullmäktige 

Marlene Burwick (S) 

Nya Destination Uppsala 
AB 

Ledamot Gäller intill slutet av 
den bolags- stämma 
som följer efter nästa 
val till 
kommunfullmäktige 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Nya Destination Uppsala 
AB 

Revisor Gäller intill slutet av 
den bolags- stämma 
SOM följer efter nästa 
val till 
kommunfullmäktige 

Jan-Olov Sj ölund (M) 

att bordlägga nedanstående val: 

Organ Uppdrag Till och med Namn Parti 
Uppsala Tingsrätt Nämndeman 2019-12-31 Bordläggs (MP) 
Uppsala Djurförsöksetiska 
nämnd 

Suppleant 2019-06-30 Bordläggs (KD) 

Idrotts- och fritidsnämnden Ledamot 2018-12-31 Bordläggs (IVIP) 
Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

Ersättare 2018-12-31 Bordläggs (M) 

Utdragsbestyrkande 



18 (44) 

uplinla KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§81 

Arkivregler för Uppsala kommun 
KSN-2016-2175 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa riktlinjen Arkivregler för Uppsala kommun enligt bilaga, 

att arkivreglemente, fastställt av kommunfullmäktige 1992 och reviderat 1995, samtidigt upphör att 
gälla, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som kan krävas för 
tillämpningen av fastställd riktlinje. 

Sammanfattning 
Det övergripande syftet med riktlinjen är en god informationsförvaltning där allmänna handlingar 
hanteras på ett enhetligt, konsekvent och effektivt sätt från att de upprättas till arkivering och 
återanvändning. 

Förslaget till riktlinje för arkivområdet är betydligt mindre till sin omfattning än nu gällande 
arkivreglemente och innehåller inte upprepningar av lagstiftning och tillämpningsanvisningar. 
Tillämpningsanvisningarna ersätts av rutiner, som arkivmyndigheten fastställer. 
Riktlinjen fastställer kommunens myndigheters ansvar på arkivområdet, i de delar som inte omfattas 
av lagstiftning. De förtydligar myndigheternas ansvar, men innebär inget utökat ansvar. 

I beslutsunderlaget till ärendet står Maria Gardfjell (MP) felaktigt som deltagande i beslutet vid 
kommunstyrelsens sammanträde 8 mars 2017. Maria Gardfiell deltog ej i beslutet i kommunstyrelsen, 
hon ersattes under kommunstyrelsens sammanträde av Linda Eskilsson (MP). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 

Q6 
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upilealuf KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 82 

Policy för hållbar utveckling 
KSN-2017-0052 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Policy för hållbar utveckling, enligt ärendets bilaga, samt 

att upphäva Policy för hållbar utveclding (KSN-2008-0204). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 25 augusti 2008 (§ 171) Policy för hållbar utveckling. I kommun-
styrelsens verksamhetsplan för 2015 prioriterades en utveckling och revidering av hållbarhetspolicyn. 
Revideringen har med avsikt senarelagts med anledning av att FN antog nya globala hållbarhetsmål 
hösten 2015 samt av att kommunstyrelsen beslutade om nya riktlinjer för styrdokument 2015. 

I beslutsunderlaget till ärendet står Maria Gardfjell (MP) felaktigt som deltagande i beslutet vid 
kommunstyrelsens sammanträde 8 mars 2017. Maria Gardfjell deltog ej i beslutet i kommunstyrelsen, 
hon ersattes under kommunstyrelsens sammanträde av Linda Eskilsson (MP). 

Yrkanden 
Marlene Burwick (S) yrkar med instämmande av Maria Gardfjell (MP), Urban Wästljung (L) och 
Mohamad Hassan (L) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
i 
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Uplinlue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 83 

Motion av Jonas Segersam (KD) om ny småbåtshamn och utvecklad 
sjötrafik i Uppsala 
KSN-2016-0526 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen enligt föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (KD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Särskilt yttrande 
Maria Gardfiell (M2) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 83. 

Sammanfattning 
Jonas Segersam (KD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 februari 
2016, att fullmäktige beslutar att: 
- Utreda möjligheten att utveckla södra åstråket och tillhörande farled med en ny småbåtshamn, sett i 
ett större sammanhang för utvecklandet av båttrafiken i Uppsala. 
- Göra en sammanhållen studie hur båttrafiken i Uppsalaområdet kan vitaliseras, utvecklas och öka 
områdets attraktionskraft utifrån ett aktivt arbete från Uppsala kommuns sida. Här måste såväl 
farleder, broar, hamn- och varvsuppställningsområden för båtar beaktas. 
- Inarbeta planerna på en ny småbåtshamn i översiktsplanen för Uppsala, tillsammans med en flytt av 
reningsverket och en långsiktig plan för sjötrafiken. 

I beslutsunderlaget till ärendet står Maria Gardfjell (MP) felaktigt som deltagande i beslutet vid 
kommunstyrelsens sammanträde 8 mars 2017. Maria Gardfiell deltog ej i beslutet i kommunstyrelsen, 
hon ersattes under kommunstyrelsens sammanträde av Linda Eskilsson (M2). 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen. 

Maria Gardfj ell (M2) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Stefan Hanna (C) yrkar bifall till attsats ett och tre i kommunstyrelsens förslag till beslut samt till 
motionens andra attsats. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer i tur och ordning de tre attsatserna i kommunstyrelsens förslag till beslut mot de 
tre attsatserna i motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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Unna», KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 84 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att inrätta naturreservat i Stabby 
backe 
KSN-2016-2357 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Särskilt yttrande 
Närvarande ledamöter (L), (M), (C) och (KID) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 84. 

Sammanfattning 
Mohammad Hassan (L) yrkar i motion, väckt vid sammanträde 7-8 november 2016, att 
Uppsala kommun inrättar ett kommunalt naturreservat i Stabby backe. 

I beslutsunderlaget till ärendet står Maria Gardfjell (MP) felaktigt som deltagande i beslutet vid 
kommunstyrelsens sammanträde 8 mars 2017. Maria Gardfjell deltog ej i beslutet i kommunstyrelsen, 
hon ersattes under kommunstyrelsens sammanträde av Linda Eskilsson (MP). 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar med instämmande av Maria Gardfiell och Stefan Hanna (C) bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 85 

Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda F1) om 
avkodning av könsprefix vid politiska förtroendeuppdrag och arbete i 
offentlig förvaltning 
KSN-2016-2361 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att Uppsala kommun i allmänna handlingar ska använda beteckningen tjänsteperson 
synonymt med tjänsteman, 

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en lathund för 
könsneutralt språk för kommunen, samt 

att avslå motionen. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (KD) reserverar sig till förmån för Jonas Segersams (KD) avslagsyrkande och 
avger reservation enligt bilaga A § 85. 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig till förmån för bifall till Simon Alms (SD) avslagyrkande. 

Sammanfattning 
Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson, båda (Fl), föreslår i motion, väckt vid 
sammanträde den 7-8 november 2016 att: 
- Könsprefixet "man" ersätts av det könsneutrala "-person" i alla sammanhang som 
kommunen använder dessa beteckningar. 
- Av ekonomiska och milj ömässiga hänsyn bör utbytet av exempelvis skrivet material 
ske efterhand som det förbrukas, medan all nyproduktion bör ändras snarast. 

I beslutsunderlaget till ärendet står Maria Gardfjell (MP) felaktigt som deltagande i beslutet vid 
kommunstyrelsens sammanträde 8 mars 2017. Maria Gardfjell deltog ej i beslutet i kommunstyrelsen, 
hon ersattes under kommunstyrelsens sammanträde av Linda Eskilsson (MP). 

Yrkanden 
Tomas Karlsson och Mona Camara Sylvan (båda Fl) yrkar bifall till motionen. 

Ilona Szatmåri Waldau (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Simon Alm (SD) yrkar med instämmande av Jonas Segersam (KD) avslag på motionen. 

Anföranden hålls även av Gustav Lantz (S) och Markus Lagerquist (M). 

Utdragsbestyrkande 
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upPRI.9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag i tur och ordning mot Simon Alms (SD) avslagsyrkande 
och Tomas Karlssons (Fl) bifallsyrkande till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes ign 
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upP19.13, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 86 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att flytta förvaltningar för en levande 
landsbygd 
KSN-2016-2527 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (L) och (SD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Särskilt yttrande 
Närvarande ledamöter (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 86. 

Sammanfattning 
Mohamad Hassan (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 
december 2016, att uppdrag ges till kommunstyrelsen att snarast tillsätta en utredning om 
vilka kommunala förvaltningar som kan flyttas ut till de prioriterade tätorterna för att aktivt 
stödja en levande landsbygd. 

I beslutsunderlaget till ärendet står Maria Gardfjell (MP) felaktigt som deltagande i beslutet vid 
kommunstyrelsens sammanträde 8 mars 2017. Maria Gardfjell deltog ej i beslutet i kommunstyrelsen, 
hon ersattes under kommunstyrelsens sammanträde av Linda Eskilsson (MP). 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar med instämmande av Anders A Aronsson (L), Jonas Segersam (L), och 
Simon Alm (SD) bifall till motionen. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar med instämmande av Erik Pelling (S) och Hanna Mörck (V) bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anföranden hålls även av Stefan Hanna (C). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Mohamad Hassans (L) bifallsyrkande till 
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Utdragsbestyrkande 



25 (44) 

upPniki KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 87 

Motion av Urban Wästlj ung (L) om innovationsupphandling för 
arbetsmaskiner för förnybara drivmedel 
KSN-2016-1381 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Närvarande ledamöter (M), (L), (C) och (KD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Urban Wästljung (L) föreslår i motion, väckt vid sammanträde den 13 juni 2016, att 
Uppsala kommun i samverkan med andra lämpliga organisationer ska göra en framställan till 
VINNOVA om en innovationsupphandling i syfte att utveckla och demonstrera arbetsmaskiner som 
drivs med förnybara drivmedel. 

I beslutsunderlaget till ärendet står Maria Gardfjell (MP) felaktigt som deltagande i beslutet vid 
kommunstyrelsens sammanträde 8 mars 2017. Maria Gardfjell deltog ej i beslutet i kommunstyrelsen, 
hon ersattes under kommunstyrelsens sammanträde av Linda Eskilsson (MP). 

Yrkanden 
Urban Wästljung (L) yrkar med instämmande av Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) bifall till 
motionen. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Urban Wästljungs (L) bifallsyrkande till 
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes •  i 



26 (44) 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 88 

Motion av Liv Hahne och Cecilia Forss (båda M) om att säkerställa att 
Uppsalas äldsta barnstuga bevaras 
KSN-2015-1914 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Närvarande ledamöter (M) reserverar sig till förmån för Cecilia Forss (M) yrkande. 

Sammanfattning 
Liv Hahne och Cecilia Forss (båda M) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 5 oktober 2015, att bevarandet av Uppsalas äldsta barnstuga, Petterslunds förskola, säkerställs. 

I beslutsunderlaget till ärendet står Maria Gardfjell (MP) felaktigt som deltagande i beslutet vid 
kommunstyrelsens sammanträde 8 mars 2017. Maria Gardfjell deltog ej i beslutet i kommunstyrelsen, 
hon ersattes under kommunstyrelsens sammanträde av Linda Eskilsson (1V113). 

Yrkanden 
Cecilia Forss (M) yrkar bifall till motionen med tillägget "att vid en eventuell ny detaljplan skall det 
säkerställas att 'barnstugan' bevaras". 

Erik Pelling (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Cecilia Forss (M) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



27 (44) 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 89 

Fråga av Stefan Hanna (C) om Uppsala kommuns beredskapsinfrastruktur 
KSN-2017-0811 

Sammanfattning 
Kommunalrådet Stefan Hanna (C) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick 
(S) som besvarar frågan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes ign 



Justerandes Vn 

28 (44) 

upPnl.f, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 90 

Interpellation av Jonas Segersam (KD) om kommunala ordningsvakter 
KSN-2016-2581 

Sammanfattning 
Kommunalrådet Jonas Segersam (KD) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Marlene Burwick (S) som besvarar interpellationen. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Jonas Segersam (KD), Marlene Burwick (S), Stefan Hanna (C), Maria Gardfjell 
(MP), Martin Wisell (KD), hona Szatmåri Waldau (V) och Fredrik Ahlstedt (M) 

Utdragsbestyrkande 

A/ gb 



29 (44) 

upP,23.1,2 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§91 

Interpellation av Hannes Beckman (M) om majoritetens ensidiga 
parkeringspolitik 
KSN-2016-2583 

Sammanfattning 
Hannes Beckman (M) ställer en interpellation till Gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande Johan 
Lundqvist (1VIP). På sammanträdet överlämnas interpellationen till kommunalrådet Maria Gardfjell 
(MP) som besvarar interpellationen. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Hannes Beckman (M), Maria Gardtjell (MP), Jonas Andersson (MP), Stefan 
Hanna (C), Markus Lagerquist (M), Hilde Klasson (S), Erik Pelling (S), Fredrik Ahlstedt (M) och 
Jonas Segersam (KD) 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 



30 (44) 

IMMO& KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 92 

Interpellation av Jonas Segersam (1(13) om palliativ vård 
KSN-2016-2584 

Sammanfattning 
Kommunalrådet Jonas Segersam (KD) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Marlene Burwick (S). Interpellationen överlämnas till Monika Östman (S), ordförande i 
äldrenämnden, som besvarar interpellationen. 

Anföranden 
Anförande hålls av Jonas Segersam (KD), Monika Östman (S) och Stefan Hanna (C). 

Utdragsbestyrkande Justerantsi 



31(44) 

upPRISI KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 93 

Interpellation av Mohamad Hassan (L) om de ändrade förutsättningarna 
för bebyggelse i främre Boländerna 
KSN-2017-0498 

Sammanfattning 
Kommunalrådet Mohamad Hassan (L) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Marlene Burwick (S) som besvarar interpellationen. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Mohamad Hassan (L), Marlene Burwick (S), Trond Svendsen (MP), Erik Pelling 
(S), Stefan Hanna (C) och Maria Gardfiell (IVIP). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes s' 
9 

32 (44) 

upP19.13, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 94 

Interpellation av Cecilia Forss (M) om otillåten andrahandsuthyrning 
KSN-2017-0806 

Sammanfattning 
Cecilia Forss (M) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S). 
Interpellationen överlämnas till Ulrik Wämsberg som besvarar interpellationen. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Cecilia Forss (M), Ulrik Wämsberg (S), Marlene Burwick (S), Tobias Smedberg 
(V) och Per Eric Rosén (MP). 

Utdragsbestyrkande 



33 (44) 

upPleit KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 95 

Interpellation av Stefan Hanna (C) om kostnader för Kunskapsspåret 
KSN-2017-0813 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (C) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S). 
Interpellationen överlämnas till kommunalrådet Maria Gardtjell (MP) som besvarar interpellationen. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Stefan Hanna (C) och Maria Gardfjell (M2) . 

Justerande Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

34 (44) 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 96 

Interpellation av Tomas Karlsson (Fl) om omänsklig behandling av barn 
som vistas i kommunen 
KSN-2017-0877 

Sammanfattning 
Tomas Karlsson (H) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S). 
Interpellationen överlämnas till kommunalrådet Erik Pelling (S) som besvarar interpellationen. 

Anföranden 
Tomas Karlsson (Fl), Erik Pelling (S), Hona Szatmåri Waldau (V), Anders A Aronsson (L), Jonas 
Segersam (KD), Anne Lennartsson (C), Simon Alm (SD), Alexandra Westman (M) och Mohamad 
Hassan (L). 

Utdragsbestyrkande 



35 (44) 

upPleifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 97 

Interpellation av Simon Alm (SD) om moskébygge i Stenhagen 
KSN-2017-1066 

Sammanfattning 
Simon Alm (SD) ställer en interpellation till plan- och byggnadsnämndens ordförande Erik Pelling (S) 
som besvarar interpellationen. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Simon Alm (SD), Erik Pelling (S), Agneta Eriksson (S) och Trond Svendsen 
(MP). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

36 (44) 

Uninluf, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 98 

Interpellation av Eva Edwardsson (L) om kulturskolan 
KSN-2017-1270 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 



37 (44) 

upPniki KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 99 

Interpellation av Anna Manell (L) om smittspridning i förskola och skola 
KSN-2017-1271 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Justera ,  Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

38 (44) 

uplIndlue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 100 

Interpellation av Mohamad Hassan (L) om cykelväg mellan Uppsala, Ulva 
och Bälinge 
KSN-2017-1272 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 



39 (44) 

upP,Z9,13 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 101 

Interpellation av Mohamad Hassan (L) om den ökade andelen 
långtidsarbetslösa 
KSN-2017-1273 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



40 (44) 

LOW» KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 102 

Interpellation från Fredrik Ahlstedt (M) om att Uppsala ska vara tryggt 
KSN-2017-1274 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerand s sign 



41(44) 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 103 

Interpellation från Christopher Lagerqvist (M) om systematiskt 
kvalitetsarbete i Uppsalas skolor 
KSN-2017-1275 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justeral .s-si9 



42 (44) 

Uplinlue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 104 

Interpellation från Markus Lagerquist (M) om rätten till skolskjuts 
KSN-2017-1276 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerand .s., 7 

J 



43 (44) 

upPleifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 105 

Interpellation av Jonas Segersam (KB) om minnet av förintelsen 
KSN-2017-1282 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerand  4  si 



44 (44) 

Uppsala 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-27 

§ 106 

Inlämnade motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 
Motion av Jonas Segersam och Martin Wisell (båda KD) om skolskjutsverksamheten i Uppsala 
kommun (KSN-2017-1768) 

Motion av Martin Wisell (KD) om trygghet för alla elever (KSN-2017-1769) 

Motion av Benny Lindholm (L) om kommunala trygghetsvakter (KSN-2017-1770) 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att bevilja fackförbund närvarorätt vid nämndsammanträden 
(KSN-2017-1771) 

Justerand sign Utdragsbestyrkande 



Närvarologg för ordinarie ledamöter 
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 klockan 22:07:47. 

Ledamot Logg 

Marlene Burwick (S) Kjell Viberg autoers. kl. 13:16 till kl. 14:13 (p16), ord, ankom kl. 14:13 (p16) 
Erik Pelling (S) Peder Granath autoers. kl. 13:16 till kl. 13:21 (p1), ord. ankom kl. 13:21 (p1) 

Caroline Hoffstedt (S) Rafael Waters autoers. kl. 13:16 till kl. 13:50 (p15), ord, ankom kl. 13:51 
(p15)  

Ulrik Wärnsberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Hilde Klasson (S) Maria Patel autoers. kl. 13:16 till kl. 16:56 (p12), ord, ankom kl. 16:56 (p12) 
Gustav Lantz (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Elnaz Alizadeh (S) 
Bedo Kaplan autoers. kl. 13:16 till kl. 16:57 (p12), ord. ankom kl. 16:57 
(p12) 

Peter Gustavsson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Loa Mothata (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Carl Lindberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Patrik Kjellin (S) Björn Wall autoers. kl. 13:16 till kl. 16:57 (p12), ord. ankom kl. 16:57 (p12) 
Staffan Yngve (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Monica Östman (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 20:12 (p28), Peder Granath ers. kl. 
20:12 (p28) 

Inga-Lill Sjöblom (5) Gunilla Oltner autoers. kl. 13:16 till kl. 14:20 (p16), ord. ankom kl. 14:20 
(p16)  

Susanne Eriksson (S) 
Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 19:58 (p26), Kjell Viberg ers. kl. 19:58 
(p26) 

Mattias Kristenson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Eva Christiernin (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Ove Hjorth (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 20:28 (p29), Rafael Waters ers. kl. 
20:28 (p29) 

Agneta Erikson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Klas-Herrman Lundgren (S) My Lilja autoers. kl. 13:16 till kl. 16:57 (p12), ord. ankom kl. 16:57 (p12) 

Ylva Stadell (S) Jonny Husen autoers. kl. 13:16 till kl. 14:37 (p17), ord. ankom kl. 14:37 
(p17)  

Stavros Giangozoglou (S) 
Deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 20:27 (p29), Maria Gauffin-Röjestål 
ers. kl. 20:27 (p29) 

Fredrik Ahlstedt (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 21:20 (p37), Arne Sandemo ers. kl. 
21:20 (p37) 

Marta Obminska (M) Arne Sandemo autoers. kl. 13:16 till kl. 14:51 (p18), ord. ankom kl. 14:51 
(p18)  

Therez Olsson (M) Carolina Bringborn Anadol autoers. kl. 13:16 
Inger Söderberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Liv Hahne (M) Mats Hansen autoers. kl. 13:16 
Alexandra Westman (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Markus Lagerquist (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Cecilia Forss (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Mats Gyllander (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Christopher Lagerqvist (M) Madeleine Andersson autoers. kl. 13:16 till kl. 13:18, ord, ankom kl. 13:18 

Kristian P Ljungberg (M) Stig Rådahl autoers. kl. 13:16 till kl. 13:20, Madeleine Andersson ers. kl. 
13:20 

Magnus Åkerman (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Rickard Sparby (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Gunnar Hedberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Hannes Beckman (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Maria Gardfjell (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 21:18 (p37), Siw Björkgren ers. kl. 
21:18 (p37) 

Rickard Malmström (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Linda Eskilsson (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Johan Lundqvist (MP) Jonas Andersson autoers. kl. 13:16 

Sida 1 av 2 



Forts. närvarologg den 27 mars 2017 klockan 22:07:47. 

Ledamot Logg 

Mohamad Tahir (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Tarja Onegård (MP) Helena Nordström-Källström autoers. kl. 13:16 till kl. 20:06 (p27), Per-Eric 
Rosån ers. kl. 20:06 (p27) 

Asa Strahlemo (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Eva Adler (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Trond Svendsen (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Johan Edstav (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Ahmad Orfali (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Köllike Montgomery (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Hona Szatmåri Waldau (V) Lars-Håkan Andersson autoers. kl. 13:16 till kl. 14:10 (p16), ord. ankom kl. 
14:10 (p16) 

Hanna Mörck (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Sverker Aslund (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Karolin Lundström (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 18:07 (p21), Florian Burmeister ers. kl. 
18:07 (p21) 

Tobias Smedberg (V) Florian Burmeister autoers. kl. 13:16 till kl. 14:17 (p16), ord. ankom kl. 
14:17 (p16) 

Liza Boäthius (V) Bodil Brutemark autoers. kl. 13:16 till kl. 14:36 (p17), ord. ankom kl. 14:36 
(p17) 

Kjell Haglund (V) Daniel Rogozinski autoers. kl. 13:16 
Edip Akay (V) Lars-Håkan Andersson ers. kl. 14:16 (p16) 
Mohamad Hassan (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Anna Manell (L) Peter Nordgren autoers. kl. 13:16 till kl. 18:04 (p21), ord, ankom kl. 18:04 
(p21) 

Eva Edwardsson (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Benny Lindholm (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Anders A Aronsson (L) Agneta Simonsson autoers. kl. 13:16 till kl. 16:09 (p11), ord. ankom kl. 
16:09 (p11) 

Anders Westerlind (L) Malin Sjöberg Högrell ers. kl. 14:16 (p16) 
Urban Wästljung (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Stefan Hanna (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Anne Lennartsson (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Örjan Berglund (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 . 
Mia Nordström (C) Ulf Schmidt autoers. kl. 13:16 

Ehsan Nasari (C) Ingmar Jansson autoers. kl. 13:16 till kl. 17:13 (p13), ord. ankom kl. 17:14 
(p13) 

Cecilia Oksanen (C) Karin Ericsson ers. kl. 15:51 (p10) 
Pavel Gamov (SD) Anders Sehlin autoers. kl. 13:16 
Simon Alm (SD) Lisen Burmeister autoers. kl. 13:16 till kl. 13:19, ord. ankom kl. 13:42 (p3) 
Mikael Johansson (SD) 
David Perez (SD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Sven Walfridsson (SD) Lisen Burmeister ers. kl. 13:20 
Jonas Segersam (KD) Ankom kl. 14:26 (p16) 
Martin Wisell (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Torbjörn Aronson (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Margit Borgström (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Mona Camara Sylvan (Fl) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 18:08 (p21), Sadaf Nasiripour ers. kl. 
18:08 (p21) 

Tomas Karlsson (Fl) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

' 

Sida 2 av 2 

.9vb 



Ersättare Logg 

Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 * Kjell Viberg (S) 
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 * Peder Granath (S) 

Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 * Rafael Waters (S) 
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 *Maria Patel (S) 

Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 " Björn Wall (S) 
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 *Gunilla Oltner (S) 

Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 " Jonny Husén (S) 
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 *Arne Sandemo (M) 

Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 " Mats HanAn (M) 
Ankom kl. 18:59 (p21) * Lars Harlin (M) 

Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 *Stig Rådahl (M) 
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Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 *Anders Sehlin (SD) 

Bilaga  till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Närvarologg för ersättare 
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Bilaga A § 83 

KF 68 

Motion av Jonas Segersam (KD) om ny småbåtshamn och utvecklad sjötrafik i Uppsala 

Yttrande 

I föredragningen i ärendet framkommer felaktigt att i Översiktsplanen "(....) finns även en insats som 

handlar om en lokaliseringsutredning för ett nytt reningsverk. Den insatsen är införlivad i mål- och 

budget för kommande tre-årsperiod." 

I Översiktsplanen framkommer på sid 98 att avloppsreningsverket i Kungsängen bedöms ha så gott 

som tillräcklig kapacitet för att möta kommunens utveckling fram till 2050. 

På sid 163 i Översiktsplanen står att vi ska skapa förutsättningar för nya samordnade lösningar för 

sam hällstekniska försörjningsystem Utveckla tekniska system som effektivt utnyttjar synergier mellan 

energi, VA och avfall, där nya lösningar successivt fasas in vid ny bebyggelse under planperioden, 

vilket säkrar långsiktigt balanserade investeringar. Ledningsstråk för kapacitetshöjning i VA-systemet 

behöver lokaliseras, liksom plats för framtida avloppsrening. Ledningsstråk för kapacitetshöjning i 

VA-systemet behöver lokaliseras, liksom plats för framtida avloppsrening. 

Kommunstyrelsen har tagit ett beslut att genomföra en lokaliseringsstudie mot bakgrund av 

ovanstående, men det kan inte betraktas som någon insats som skulle påverka frågan om 

småbåtshamn och sjötrafik på Fyrisån. 

Maria Gardfjell, kommunalråd (MP) 



Bilaga A § 84 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att inrätta naturreservat i Stabby backe 

Särskilt yttrande 
Alliansen 

Alliansen bifaller kommunstyrelsens förslag i och med att en utredning av naturreservat i Stabby 

backe, till följd av vårt förslag, nu ingår i Uppsala kommuns översiktsplan. Alliansen kommer fortsätta 

bevaka ärendet så att det inte försvinner från den politiska dagordningen. Om utredningen uteblir 

återkommer Alliansen med nya skarpa förslag. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 85 

Motion av Mona Camara Sylvan och Tornas Karlsson (båda Fl) om avkodning av könsprefix vid 
politiska förtroendeuppdrag och arbete i offentlig förvaltning 

Reservation 

Vi beklagar att kommunstyrelsen väljer att prioritera språket i kommunhuset framför de verkliga 

problem som kvinnor (och män) i kommunen upplever, exempelvis otrygghet på gator och torg, 

övergrepp på skolor samt diskriminering i anställningar och inom vård och service. 

En av Kristdemokraternas hjärtefrågor är att alla människor ska ha lika möjligheter och 

förutsättningar att leva goda liv. Att motverka olika förtryck såsom sexism och rasism sker dock inte 

främst genom att ändra könssuffixer i den kommunala organisationen, utan genom aktiva 

attitydförändringar med utgångspunkt att alla är lika mycket värda och ska behandlas lika. 

Vi yrkade därför att motionen skulle avslås, och att inga direktiv för könsaspekter i språket i 

kommunorganisationen skulle ges. 

Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 86 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att flytta förvaltningar för en levande landsbygd 

Särskilt yttrande 

Centerpartiet 

Centerpartiet har en lång tradition av att genom olika medel främja en levande landsbygd. En 

förutsättning för att en ort varaktigt ska förstärkas är att det finns arbetstillfällen på orten. Uppsala 

kommuns verksamhet finns till för invånare i hela kommunen, inte bara dem i centralorten. Därför 

menar Centerpartiet att det är rimligt att delar av kommunens medarbetare är stationerade på andra 

orter än centralorten. Detta är något som Centerpartiet driver sedan länge, och bland annat 

inkluderade i sitt förslag till mål och budget för 2017 och föreslog ibland annat tilläggsyrkanden då 

Uppsala kommun antog sitt nuvarande landsbygdsprogram. 

Stefan Hanna (C) 

_Y/1 
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