
Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

sgata 2, den 5 juni 2018. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

Plats och tid: 

Presidium: 

Övriga 
deltagare: 

Utses att justera: 

Uppsala Konsert och Kongress, sal B, 13:15 — 22:05. 
Ajournering 18:00 — 19:00. 

Carl Lindberg (S), ordförande Ledamöter Redovisas i bilaga 1. 
Johan Edstav (MP), 1:e vice och ersättare: 
ordförande 
Magnus Åkerman (M), 2:e vice 
ordförande 

Ingela Persson, kommunsekreterare 
Lars Niska, nämndsekreterare 
Kai Sällström, kommunjurist 

Ulrik Wärnsberg (S) och David Paragrafer: 91 - 123 
Perez (SD) 

Carl L dberg, ordförand §§ 91-104, 
111- 2 

elrik Wärnsberg, justerare 

Lars Niska, sekreterare 

ohan Edstav, ordförande, §§ 105-110 

Dav d Perez, justerare 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
digitala anslagstavla. 
Kommunfullmäktige 
2018-05-28 Sista dag att överklaga: 2018-06-28 
2018-06-07 Anslaget tas ner: 2018-06-29 

wvvw.uppsala.se  och kommunledningskontoret. 

Lars Niska, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 



Närvarolista Uppsala kommunfullmäktige 2018-05-28, bilaga 1 

Närvarande ledamöter: Paragraf Närvarande ledamöter: Paragraf 
Marlene Burwick (S) 101-104 Urban Wästljung (L) 94-123 
Erik Pelling (S) 94-123 Stefan Hanna (C) 
Caroline Hoffstedt (S) Anne Lennartsson (C) 
Ulrik Wämsberg (S) Örjan Berglund (C) 
Gustaf Lantz (S) Ehsan Nasari (C) 104-123 
Elnaz Alizadeh (S) 104-123 Simon Alm (SD) 
Peter Gustavsson (S) David Perez (SD) 
Loa Mothata (S) Jonas Segersam (KD) 
Carl Lindberg (S) Martin Wisell (KD) 
Patrik Kjellin (S) Torbjörn Aronson (KD) 105-123 
Staffan Yngve (S) Margit Borgström (KD) 
Monica Östman (S) 102-123 Mona Camara Sylvan (Fl) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 94-123 
Susanne Eriksson (S) Tjänstgörande ersättare: Paragraf 
Mattias Kristenson (S) 
Ove Hjorth (S) 91-109 

Kjell Viberg (S) 91-100, 
105-123 

Agneta Erikson (S) 95-123 Maria Gauffin-Röjestål (S) 91-100, 
Klas-Herman Lundgren (S) 101-123 110-123 
Ylva Stadell (S) Rafael Waters (S) 
Fredrik Ahlstedt (M) 101-123 Maria Patel (S) 91-103 
Marta Obminska (M) 101-123 Bedo Kaplan (S) 91-101 
Therez Olsson (M) Björn Wall (S) 
Inger Söderberg (M) Gunilla Oltner (S) 
Liv Hahne (M) 91-109 Jonny Husén (S) 91-94 
Alexandra Steinholtz (M) 
Markus Lagerquist (M) 

91-106 Arne Sandemo (M) 91-100, 
107-123 

Cecilia Forss (M) 
Christopher Lagerqvist (M) 

Carolina Bringborn (M) 91-100, 
110-123 

Kristian P Ljungberg (M) 105-123 Mats Hansål (M) 
Magnus Åkerman (M) Bekir Jusufbasic (M) 91-103 
Gunnar Hedberg (M) Madeleine Andersson (M) 
Maria Gardfjell (MP) Stig Rådahl (M) 
Rickard Malmström (MP) Jonas Andersson (ATP) 
Linda Eskilsson (MP) 91-103 Helena Nordström-Källström(MP) 104-123 
Johan Lundqvist (MP) Per-Eric Rosén (MP) 
Mohamad Tahir (MP) 91-107 Siw Björkgren (MP) 108-123 
Eva Adler (MP) 
Trond Svendsen (MP) 

Lars-Håkan Andersson (V) 91-93, 
104-123 

Johan Edstav (MP) Florian Burmeister (V) 91-106 
Ahmad Orfali (MP) Bodil Brutemark (V) 107-123 
Klillike Montgomery (MP) Agneta Simonsson (L) 91-94 
Bona Szatmåri Waldau (V) 
Hanna Mörck (V) 

91-103 Thea Andersson (L) 95-104, 
110-123 

Sverker Åslund (V) Ulf Schmidt (C) 
Karolin Lundström (V) Karin Ericsson (C) 
Tobias Smedberg (V) Ingmar Jansson (C) 91-104 
Liza Bothius (V) Anders Sehlin (SD) 
Kjell Haglund (V) 94-123 Lisen Burmeister (SD) 
Mohamad Hassan (L) 94-123 Ulla Johansson (KD) 91-104 
Malin Sjöberg Högrell (L) 94-109 Josef Safady Åslund (Fl) 
Eva Edwardsson (L) 105-123 Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Peter Nordgren (L) 
Anders A Aronsson (L) 

Terence Hongslo (MP), Daniel Rogozinski (V), 
Angelique Prinz Blix (L) och Sadaf Nasiripour 

Anders Westerlind (L) (Fl). 
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§ 91 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Ulrik Wärnsberg (S) och David Perez (SD) till justerare. 

att utse Staffan Yngve (S) och Anders Sehlin (SD) till ersättare för justerarna, samt 

att justeringen äger rum tisdagen den 5 juni 2018 klockan 09:30 på Stationsgatan 12. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

§ 92 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa föredragningslistan enligt ordförandens förslag. 

Sammanfattning 
Beslutsärenden behandlas från klockan 14:30. 

Innan beslutsärenden föreläser Bo-Per Larsson från Sveriges kommun och landsting om "hat, hot och 
våld mot förtroendevalda" och säkerhetschef Anders Friborg informerar om kommunens arbete 
gällande säkerhet och förtroendevalda. 

Utdragsbestyrkande 

if 
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§ 93 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att med godkännande lägga förteckningen över anmälningsärenden till protokollet. 

Anmälda ärenden 
Äldreombudsmannens årsrapport 2017 (KSN-2017-4294). 

Antagande av Detaljplan för del av kvarteret Fj alar, Uppsala kommun (KSN-2016-2251). 

Antagande av Detaljplan för kvarteret Siv, Uppsala kommun (KSN-2016-1866). 

Antagande av Detaljplan för Gamla Uppsala 21:20, Uppsala kommun (KSN-2016-1867). 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

ulnerellut KOMMUNFULLMÄKTIGE 

5 (45) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

§ 94 

Inlämnade frågor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att inte medge att "Fråga av Simon Alm (SD) om böneutrop i Uppsala" får framställas, samt 

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

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till fötmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD) anmäler särskilt yttrande i bilaga A § 94. 

Yrkanden 
Ordförande Carl Lindberg (S) yrkar att inte medge att "Fråga av Simon Alm (SD) om böneutrop i 
Uppsala" får framställas 

Simon Alm (SD) yrkar att medge att "Fråga av Simon Alm (SD) om böneutrop i Uppsala" får 
framställas. 

Inlämnade frågor 
Fråga av Simon Alm (SD) om böneutrop i Uppsala. KSN-2018-1881. 

Fråga av Simon Alm (SD) om bidragsfuskande vuxna ensamkommande invandrarungdomar. KSN-
2018-1882. 

Fråga av Madeleine Andersson (M) om utvärdering av markeringsavgifter. KSN-2018-1883. 

Fråga av Madeleine Andersson (M) om konstgräs. KSN-2018-1884. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer eget yrkande mot Simon Alms (SD) yrkande och finner att fullmäktige beslutar att 
bifalla ordförandes yrkande. 

Utdragsbestyrkande 

2/2  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

§ 95 

Inlämnade interpellationer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 11 juni 
2018. 

Inlämnade interpellationer 
Interpellation av Tomas Karlsson (Fl) om insatser för inkludering. KSN-2018-1827. 

Interpellation av Ehsan Nasari (C) om respons till personer med demenssjukdom som vill bli kund hos 
Uppsala kommun Hemvård. KSN-2018-1825. 

Interpellation av Jonas Segersam (KD) om Storvreta. KSN-2018-1828. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

§ 96 

Inlämnade motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Inlämnade motioner 
Motion av Simon Alm (SD) om böneutrop i Uppsala. KSN-2018-1885. 

Motion av Stefan Hanna (C) om öka personalkontinuitet i hemtjänsten. KSN-2018-1886. 

Motion av Stefan Hanna (C) om en väg in för föreningslivet. KSN-2018-1887. 

Utdragsbestyrkande n Justerandes si 
,,,,...) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

§ 97 

Avsägelser 
KSN-2018-0038 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Felemez Akad (S) från uppdraget som nämndeman vid Uppsala tingsrätt, 

att entlediga Oskar Maarof Ali (S) från uppdraget som nämndeman vid Uppsala tingsrätt, samt 

att entlediga Ludvig Arbin (L) från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde stryks entledigandet av Petra Medin (KD) från uppdraget som 
ledamot i namngivningsnämnden. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 98 

Fyllnadsval 
KSN-2018-0038 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att förlänga Ulrik Wärnsbergs 
med den 31 mars 2019, 

att förlänga Ismail Kamils (L) 
den 31 mars 2019, 

(S) uppdrag som ledamot i Samordningsförbundet Uppsala län till och 

uppdrag som ersättare i Samordningsförbundet Uppsala län till och med 

att utse Magda Sandgren (V) till ledamot i räddningsnämnden, 

att bordlägga fyllnadsvalet till nämndeman vid Uppsala tingsrätt Felemez Akad (S) vid 
kommunfullmäktiges sammanträde, 

att bordlägga fyllnadsvalet till nämndeman vid Uppsala tingsrätt Oskar Maarof Ali (S) vid 
kommunfullmäktiges sammanträde, samt 

att bordlägga fyllnadsvalet till ersättare i omsorgsnämnden efter Ludvig Arbin (L). 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde stryks fyllnadsvalet av ledamot i namngivningsnämnden efter 
Petra Medin (KD). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

§ 99 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet i Uppsala län, 
verksamhetsåret 2017 
KSN-2018-1309 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Uppsala län samt dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 

Ej deltagande i beslut 
Ulrik Wärnsberg (S) som under 2017 tjänstgjort i förbundsstyrelsen deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Revisionen har till Uppsalas kommunfullmäktige överlämnat: 
- Revisionsberättelse 2017 
- Granskningsrapport 2017 
- Årsredovisning 2017 

Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Samordningsförbundets revisorer tillstyrker att styrelsen för Samordningsförbundet i Uppsala län, 
samt dess enskilda förtroendevalda, beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och föreslår att kommunfullmäktige beviljar 
styrelsen för Samordningsförbundet i Uppsala län, samt dess enskilda förtroendevalda, beviljas 
ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidium har upprättat ett förslag till beslut den 21 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes si 

\,..._ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

§ 100 

Inrättande av naturreservatet Årike Fyris 
KSN-2016-2027 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bilda naturreservatet Årike Fyris i enlighet med ärendets bilaga 1, 

att anta skyddsföreskrifter enligt ärendets bilaga 1, samt 

att fastställa skötselplan enligt ärendets bilaga 1:5. 

Reservation 
Liv Hahne (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 
Therez Olsson (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KB) lämnar särskilt 
yttrande i bilaga A § 100. 

Yrkanden 
Maria Gardfjell (MP), Mohamad Hassan (L), Therez Olsson (M), Stefan Hanna (C), Erik Pelling (S), 
Jonas Segersam (KB), Hanna Mörck (V), Anders A Aronsson (L), Johan Lundqvist (MP), Urban 
Wästljung (L) och Rickard Markström (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Liv Hahne (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Anförande 
Anförande hålls även av Arne Sandemo (M). 

Sammanfattning 
I översiktsplanen för Uppsala kommun från 2016 (ÖP 2016) föreslås att Årike Fyris ska skyddas. Där 
framgår också att reservat planeras. Plan- och byggnadsnämnden gav den 21 maj 2015 
stadsbyggnadsförvaltningen uppdraget att ta fram förslag till beslut och skötselplan för naturreservat i 
Årike Fyris. Plan och byggnadsnämnden beslutade den 18 april 2018 att föreslå kommunfullmäktige 
att besluta om bildande av naturreservat Årike Fyris. 

Området ligger längs Fyrisån är en del av ett historiskt landskap präglat av jordbruksaktiviteter med 
lång kontinuitet. För att Årike Fyris värden ska bestå och utvecklas behöver området undantas från 
skogsproduktion och exploatering som påtagligt kan skada områdets natur- och kulturvärden. Området 
bör därför förklaras som naturreservat. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan och 
bidrar till att uppfylla de nationella milj ömålen Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar, God 
bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker och Ett rikt odlingslandskap. 

Förslaget bedöms också vara förenligt med en ur allmän synpunkt lämplig användning av mark- 
Justerandes st Utdragsbestyrkande 



12 (45) 

upPleifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

och vattenresurser. Förslaget innebär vidare att inskränkningarna i enskilds rätt att använda mark eller 
vatten inte går längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. I förslaget finns ett 
undantag för en planerad trafikförbindelse över Fyrisån, kallad Ultunalänken. Förslaget innebär att en 
särskild yta bestäms för ändamålet trafikförbindelse, men utan att ett särskilt trafikslag anges. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Liv Hahnes (M) avslagsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 april 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 16 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande -72 Justerandes sign 
D 
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Uppsala KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

§ 101 

Inrättande av naturreservatet Kronparken 
KSN-2018-1239 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bilda naturreservatet Kronparken i enlighet med ärendets bilaga 1, 

att anta skyddsföreskrifter enligt ärendets bilaga 1, samt 

att fastställa skötselplan enligt ärendets bilaga 1:4. 

Reservation 
Liv Hahne (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) lämnar 
särskilt yttrande i bilaga A § 101. 

Yrkanden 
Maria Gardfiell (MP), Mohamad Hassan (L), Jonas Segersam (KD), Hanna Mörck (V), Anders A 
Aronsson (L), Johan Lundqvist (MP), Urban Wästljung (L), Rickard Markström (MP) och Erik Pelling 
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Liv Hahne (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Anföranden 
Anföranden hålls även av Gunnar Hedberg (M) och Therez Olsson (M). 

Sammanfattning 
I översiktsplanen för Uppsala kommun från 2016 (ÖP 2016) föreslås att Kronparken ska skyddas. Där 
framgår också att reservatsutredning pågår. Plan och byggnadsnämnden gav den 27 augusti 2015 
stadsbyggnadsförvaltningen uppdraget att ta fram förslag till beslut och skötselplan för ett 
naturreservat i Kronparken. Plan och byggnadsnämnden beslutade den 18 april 2018 att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om bildande av naturreservat Kronparken. 

Kronparken är en del av ett större naturområde med stora naturvärden som sträcker sig på båda sidor 
om Dag Hammarskjölds väg. Kronparkens utmärkande karaktär är en gammal kulturpåverkad tallskog 
där ett flertal tallar är omkring en meter i diameter och når över 30 meter i höjd. För att Kronparkens 
naturvärden ska bestå behöver området undantas från skogsproduktion och exploatering som innebär 
att områdets natur- och kulturvärden skullepåtagligt skadas. Området bör därför förklaras som 
naturreservat. 

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan och bidrar till att uppfylla de nationella 
Utdragsbestyrkande /7, Justerandes sign 
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miljömålen Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar, och en God bebyggd miljö. Förslaget bedöms 
också förenligt med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser. 
Förslaget innebär vidare att inskränkningarna i enskilds rätt att använda mark eller vatten inte går 
längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Liv Hahnes (M) avslagsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 april 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 16 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 102 

Inrättande av naturreservatet Hammarskog 
KSN-2018-1240 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bilda naturreservatet Hammarskog i enlighet med ärendets bilaga 1, 

att anta skyddsföreskrifter i enlighet med ärendets bilaga 1, samt 

att fastställa skötselplan enligt ärendet bilaga 1:5. 

Reservation 
Liv Hahne (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt (M), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) lämnar särskilt yttrande i bilaga A 
§ 102. 

Yrkanden 
Maria Gardfjell (MP), Mohamad Hassan (L), Jonas Segersam (KD), Hanna Mörck (V), Anders A 
Aronsson (L), Johan Lundqvist (MP), Urban Wästljung (L), Rickard Markström (MP), Therez Olsson 
(M) och Erik Pelling (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Liv Hahne (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 
I översiktsplanen för Uppsala kommun från 2016 (ÖP 2016) föreslås att Hammarskog ska skyddas. 
Där framgår också att reservatsutredning pågår. Plan- och byggnadsnämnden gav den 21 maj 2015 
stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till beslut och skötselplan för naturreservat i 
Hammarskog. Plan- och byggnadsnämnden beslutade den 18 april 2018 att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att bilda naturreservatet Hammarskog. 

Hammarskog är ett område med stora natur- och friluftsvärden i en omväxlande natur med löv- och 
barrskog, betesmark och uppodlad mark. I området finns förutom Hammarskogs herrgård och 
anläggningar för friluftsliv också utpekade ängs- och betesmarker samt skogliga nyckelbiotoper. 
Fornlämningar finns främst i reservatets södra del med boplatser, fornåkrar och olika stensättningar. 
Strandskyddet är utvidgat vid Mälarens strand och sträcker sig 300 meter upp på land och 100 meter ut 
i vattnet. För att Hammarskogs natur- och kulturvärden ska bestå och utvecklas behöver området 
undantas från skogsproduktion och exploatering som påtagligt kan skada dem. Området bör därför 
förklaras som naturreservat. 

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan och bidrar till att uppfylla de nationella 
miljömålen Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar, God bebyggd miljö, Levande sjöar och 

Utdragsbestyrkande 
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vattendrag, Myllrande våtmarker och Ett rikt odlingslandskap. Förslaget bedöms också förenligt med 
en ur allmän synpunkt lämplig användning av mark-och vattenresurser. Förslaget innebär vidare att 
inskränkningarna i enskilds rätt att använda mark eller vatten inte går längre än vad som krävs för att 
syftet med skyddet ska tillgodoses. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Liv Hahnes (M) avslagsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och ska genomföras. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA, avslag kommunstyrelsens förslag röstar NEJ. 
Kommunfullmäktige beslutar med 78 JA-röster mot 1 NEJ-röst att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Två ledamöter var frånvarande vid voteringen. 

Ja-röst avger: 
Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wärnsberg (S), Gustaf Lantz (S), 
Peter Gustavsson (S), Loa Mothata (S), Carl Lindberg (S), Patrik Kjellin (S), Staffan Yngve (S), 
Monica Östman (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Susanne Eriksson (S), Mattias Kristenson (S), Ove Hjorth 
(S), Agneta Erikson (S), Klas-Herman Lundgren (S), Ylva Stadell (S), Fredrik Ahlstedt (M), Marta 
Obminska (M), Therez Olsson (M), Inger Söderberg (M), Alexandra Steinholtz (M), Markus 
Lagerquist (M), Cecilia Forss (M), Christopher Lagerqvist (M), Magnus Åkerman (M), Gunnar 
Hedberg (M), Maria Gardfjell (MP), Rickard Malmström (MP), Linda Eskilsson (MP), Johan 
Lundqvist (MP), Mohamad Tahir (MP), Eva Adler (MP), Trond Svendsen (MP), Johan Edstav (MP), 
Ahmad Orfali (MP), Källike Montgomery (MP), hona Szatmåri Waldau (V), Hanna Mörck (V), 
Sverker Åslund (V), Karolin Lundström (V), Tobias Smedberg (V), Liza Boöthius (V), Kjell Haglund 
(V), Mohamad Hassan (L), Malin Sjöberg Högrell (L), Peter Nordgren (L), Anders A Aronsson (L), 
Anders Westerlind (L), Urban Wästljung (L), Stefan Hanna (C), Anne Lennartsson (C), Örjan 
Berglund (C), Simon Alm (SD), David Perez (SD), Jonas Segersam (KD), Martin Wisell (KD), Margit 
Borgström (KD), Rafael Waters (S), Maria Patel (S), Björn Wall (S), Gunilla Oltner (S), Mats Hansen 
(M), Bekir Jusufbasic (M), Madeleine Andersson (M), Stig Rådahl (M), Jonas Andersson (MP), Per-
Eric Rosen (MP), Florian Burmeister (V), Thea Andersson (L), Ulf Schmidt (C), Karin Ericsson (C), 
Ingmar Jansson (C), Anders Sehlin (SD), Lisen Burmeister (SD), Ulla Johansson (KD) och Josef 
Safady Åslund (Fl). 

Nej-röst avger: 
Liv Hahne (M). 

Frånvarande: 
Pavel Gamov (-) och Mona Camara Sylvan (Fl). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 april 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 16 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande 

g
gn Justerandes si 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

§ 103 

Antagande av Fördjupad översiktsplan för Södra staden 
KSN-2012-0452 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden, enligt ärendets bilaga 1, 

att godkänna utställningsutlåtande till fördjupad översiktsplan för Södra staden, enligt ärendets 
bilaga 2, samt 

att godkänna särskild sammanställning, enligt ärendets bilaga 3. 

Reservationer 
Fredrik Ahlstedt (M), Stefan Hanna (C) och Mohamad Hassan (L) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande i bilaga A § 103. 

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande i bilaga B § 103. 

Särskilda yttranden 
Stefan Hanna (C) anmäler särskilt yttrande i bilaga C § 103. 

Urban Wästljung (L) anmäler särskilt yttrande i bilaga D § 103. 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Therez Olsson (M) yrkar (1), med instämmande av Stefan Hanna (C), Urban Wästljung (L) och 
Fredrik Ahlstedt (M): 
att ordet spårväg på de ställen det nämns i handlingen byts ut till kapacitetsstark kollektivtrafik, samt 

Therez Olsson (M) yrkar (2), med instämmande av Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD) och 
Fredrik Ahlstedt (M): 
att Ultunalänken förutom kollektivtrafik, gång och cykel, även ska kunna trafikeras av bilar, 
utryckningsfordon samt varit- och godstransporter. 

Erik Pelling (S), Trond Svendsen (NIP), Florian Bullneister (V) och Maria Gardfjell (Ml') yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Jonas Segersam (KD) yrkar: 
att det i den fördjupade översiktsplanen för Södra staden skrivs in ett stycke på sidan 17 under punkt 
"Skapa förutsättningar för ett brett utbud av bostäder": Det ska inom området planeras för 
egnahemsområden och de lägenheter som byggs ska vara på max 4-5 våningar. Och att dokumenten i 
övrigt justeras efter denna inriktning. 
Justerandes si Utdragsbestyrkande 
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upP19.1.9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

Anföranden 
Anföranden hålls även av Ingmar Jansson (C), Karin Ericsson (C), Hanna Mörck (V) och Bekir 
Jusufbasic (M). 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav den 11 april 2012 kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett program 
för Dag Hammarskjöldsstråket. Målsättingen var att klaragöra övergripande strukturer för trafik-
system, bebyggelse och grönt i hela stråket. Vid beslutet om samråd omvandlades programmet till en 
fördjupad översiktsplan. Parallellt med arbetet med denna plan har andra omfattande planarbeten 
bedrivits inom Södra staden; ett planprogram för Ulleråker, en detaljplan för Rosendal och två detalj-
planer i Bäcklösa. Detaljplanerna för Rosendalsfältet och Bäcklösa har vunnit laga kraft och plan-
programmet för Ulleråker godkändes den 6 april 2016 av kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Therez Olsson (M) med fleras första (1) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
fullmäktige avslår detsamma. 

Ordförande ställer Therez Olsson (M) med fleras andra (2) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
fullmäktige avslår detsamma. 

Votering begärs och ska verkställas 

Avslag på Therez Olsson (M) med fleras andra (2) ändringsyrkande röstar JA, bifall till detsamma 
röstar NEJ. Kommunfullmäktige beslutar med 43 JA-röster mot 35 NEJ-röster att avslå Therez Olsson 
(M) med fleras ändringsyrkande. En ledamot avstår vid voteringen och två ledamöter var frånvarande. 

Ja-röst avger: 
Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wärnsberg (S), Gustaf Lantz (S), 
Peter Gustavsson (S), Loa Mothata (S), Carl Lindberg (S), Patrik Kjellin (S), Staffan Yngve (S), 
Monica Östman (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Susanne Eriksson (S), Mattias Kristenson (S), Ove Hjorth 
(S), Agneta Erikson (S), Klas-Herman Lundgren (S), Ylva Stadell (S), Maria Gardfjell (MP), Rickard 
Malmström (MP), Johan Lundqvist (MP), Eva Adler (MY), Trond Svendsen (MP), Johan Edstav 
(MP), Ahmad Orfali (MP), Kiillike Montgomery (MP), Hanna Mörck (V), Sverker Åslund (V), 
Karolin Lundström (V), Tobias Smedberg (V), Liza Boöthius (V), Kjell Haglund (V), Mona Camara 
Sylvan (Fl), Rafael Waters (S), Maria Patel (S), Björn Wall (S), Gunilla Oltner (S), Jonas Andersson 
(MP), Helena Nordström-Källström (MP), Per-Eric Rosén (MP), Lars-Håkan Andersson (V), Florian 
Burmeister (V) och Josef Safady Åslund (Fl). 

Nej-röst avger: 
Fredrik Ahlstedt (M), Marta Obminska (M), Therez Olsson (M), Inger Söderberg (M), Liv Hahne (M), 
Alexandra Steinholtz (M), Markus Lagerquist (M), Cecilia Forss (M), Christopher Lagerqvist (M), 
Magnus Åkerman (M), Gunnar Hedberg (M), Mohamad Hassan (L), Malin Sjöberg Högrell (L), Peter 
Nordgren (L), Anders A Aronsson (L), Anders Westerlind (L), Stefan Hanna (C), Anne Lennartsson 
(C), Örjan Berglund (C), Simon Alm (SD), David Perez (SD), Jonas Segersam (KD), Martin Wisell 
(KD), Margit Borgström (KD), Mats Hansn (M), Bekir Jusufbasic (M), Madeleine Andersson (M), 
Stig Rådahl (M), Thea Andersson (L), Ulf Schmidt (C), Karin Ericsson (C), Ingmar Jansson (C), 
Anders Sehlin (SD), Lisen Burmeister (SD) och Ulla Johansson (KD). 

Utdragsbestyrkande 
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UNO» KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

Avstår: 
Urban Wästljung (L) 

Frånvarande: 
Mohamed Tahir (MP) och Pavel Gamov (-)- 

Ordförande ställer Jonas Segersam (KD) ändringsyrkande mot avslag och finner att fullmäktige avslår 
detsamma. 

Ordföranden ställer slutligen kommunstyrelsens förslag till beslut mot Simon Alms (SD) 
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 23 april 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 16 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

§ 104 

Detaljplan för kvarteret Vinghästen med flera, före detta Centrala 
Ulleråker 
KSN-2016-1552 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta detaljplan för kvarteret Vinghästen med flera. 

Reservation 
Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (1(13) reserverar sig mot beslut till 
fönnån för eget yrkande i bilaga A § 104. 

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

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD) lämnar särskilt yttrande i bilaga B § 104. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande från Jonas Segersam (KD): 
att ärendet återremitteras till plan- och byggnadsnämnden som får i uppdrag att komplettera 
detaljplanen med fler handikapparkeringar. 

Erik Pelling (S) och Trond Svendsen (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Simon Alm (SD) yrkar: 
att ärendet återremitteras till plan- och byggnadsnämnden som får i uppdrag att revidera detaljplanen 
så antal våningar begränsas till max 5. 

Anförande 
Anförande framförs även av Karin Ericsson (C). 

Sammanfattning 
Plan- och byggnadsnämnden har den 18 april 2018 beslutat att överlämna detaljplan för kvarteret 
Vinghästen med flera, i Ulleråker, till kommunfullmäktige för antagande. Antagandehandlingama 
omfattar planbeskrivning, plankarta med bestämmelser, miljökonsekvens-beskrivning samt utlåtande 
efter granskning. 

Planområdet ligger vid Ulleråkers södra infart, mellan Ulleråkersvägen och Dag Hammarskjölds väg, 
cirka 4 kilometer från Uppsala Resecentrum. Planområdet utgörs till största delen av fastigheten 
Kronåsen 1:25 som ägs av Uppsala kommun. Detaljplanen utgör en del av den första utbyggnads-
etappen inom programområdet Ulleråker. Ett genomförande av planen syftar till att uppnå god 
vattenmiljö, hållbara vardagsresor och god stadsmiljö i enlighet med planprogrammet för Ulleråker 
(2016). Planen ska kunna genomföras utan ökad risk för den långsiktiga dricksvattenproduktionen. 
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LAPPRI& KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och fördjupad översiktsplan för Södra staden. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två återremissyrkande och ställer därför dessa mot varandra för att ta 
fram ett huvudförslag att ställa mot ärendets avgörande idag. 

Ordförande ställer först Mohamad Hassans (L) återremissyrkande mot Simon Alms (SD) 
återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige utser Mohamad Hassans (L) återremissyrkande 
till huvudförslag. 

Ordförande ställer därefter Mohamad Hassans (L) återremissyrkande mot att ärendet ska avgöras idag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer slutligen kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 19 april 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 16 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerande sAgn 
l 
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§ 105 

Detaljplan för kvarteret Sagan med flera, före detta Vattentornsparken 
KSN-2016-1256 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta detaljplan för kvarteret Sagan med flera. 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till eget yrkande. 

Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD) lämnar särskilt yttrande i bilaga A § 105. 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar: 
att ärendet återremitteras till plan- och byggnadsnämnden som får i uppdrag att revidera detaljplanen 
så antal våningar begränsas till max 5. 

Erik Pelling (S), Therez Olsson (M), Rickard Malmström (MP), Fredrik Ahlstedt (M) och Trond 
Svendsen (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Anföranden 
Anförande framförs även av Jonas Segersam (KD), Karin Ericsson (C), Anders Sehlin (SD) och 
Mohamad Hassan (L). 

Sammanfattning 
Plan- och byggnadsnämnden har den 18 april 2018 beslutat att överlämna detaljplan för kvarteret 
Sagan med flera, i Ulleråker, till kommunfullmäktige för antagande. Antagandehandlingama omfattar 
granskningsutlåtande, planbeskrivning med illustrationer, plankarta samt miljökonsekvensbeskrivning 
inkl. särskild sammanställning. Inför antagandet har hänvisning till det tidigare namnet på detaljplanen 
under planprocessen, Vattentomsparken, tagits bort. 

Planområdet ligger i Ulleråker i anslutning till Emmy Rappes väg och Bernhard Jakobowskys väg och 
avgränsas av Ulleråkersvägen i öster och söder. Planområdet är en del av fastigheten Kronåsen 1:25 
som ägs av kommunen, och gränsar till Kronåsen 4:1, 4:2, 5:1, 5:3 och 5:4, 5:5. Planområdet är cirka 
4,6 hektar stort och ligger cirka 3,5 kilometer från Uppsala Resecentrum. Detaljplanen omfattar tre 
kvarter och möjliggör byggnation av cirka 450 bostäder, cirka 2 000 kvadratmeter lokalyta för 
centrumverksamhet, en förskola om 4 avdelningar i det södra kvarteret samt ett LSS-boende med fem 
bostäder i det norra kvarteret. Planen innehåller också allmän plats i form av gata för kollektivtrafiken 
(Morgondrömsvägen) med möjlighet till hållplats, Ulleråkersvägen samt Bergtrollsvägen, samt allmän 
plats för markanvändning park (Lyrikparken). 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Simon Alms (SD) återremissyrkande mot att ärendet ska avgöras idag och finner att 
fullmäktige bifaller att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 19 april 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 16 maj 2018. 

i  5 Utdragsbestyrkande 
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§ 106 

Nya etappmål i Miljö- och klimatprogrammet: plast respektive 
byggmaterial och bygga i trä 
KSN-2018-1190 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till etappmål för plast som en del av Miljö- och klimatprogram 2014-2023 
enligt ärendets bilaga 1, samt 

att anta förslag till etappmål för byggmaterial och bygga i trä som en del av Miljö- och 
klimatprogram 2014-2023 enligt ärendets bilaga 2. 

Yrkanden 
Maria Gardfjell (MP), Rafael Waters (S), Stefan Hanna (C), Hanna Mörck (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Anförande 
Anförande hålls även av Mohamad Hassan (L). 

Sammanfattning 
Uppsala kornmuns Miljö- och klimatprogram 2014-2023 fokuserar på två av de största 
miljöutmaningarna i vårt samhälle: klimatpåverkan och giftfri miljö. Programmet har långsiktiga mål, 
åtta etappmål och strategiska insatsområden. Den senast uppföljningen visade att det finns behov av 
att komplettera programmet med två nya etappmål: ett för plast och ett för byggmaterial. Förslag till 
nya kompletterande etappmål har nu tagits fram. Uppsala klimatprotokoll har sedan förra sommaren 
arbetat med att utveckla klimatutmaningar inom ett flertal områden. De två nya etappmål som nu 
föreslås utgår från de klimatutmaningar för plast och bygg- och anläggningsprocessen som har tagits 
fram av medlemmarna i klimatprotokollet. Utmaningarna riktar sig till protokollets medlemmar och 
andra organisationer, och syftar till att öka takten i klimatarbetet. De nya etappmålen föreslås infogas i 
miljö- och klimatprogrammet som etappmål nummer 9 och 10. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 19 april 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 16 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 107 

Utökning av verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen i Uppsala kommun 
KSN-2018-0800 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utöka verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun 
med de områden som framgår av kartor och fastighetsförteckningar i ärendets bilaga 2. 

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

Sammanfattning 
Uppsala vatten och avfall AB föreslår att verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen i Uppsala kommun utökas till att omfatta områden som blivit detaljplanelagda 
för bebyggelse. I ett fall inkluderas även närliggande befintlig bebyggelse. Kommunen har enligt lagen 
(2006:412) om allmänhetens vattentjänster ansvar för att ordna vatten och avlopp i de fall det behövs 
med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Det innebär att kommunen, om vissa 
förutsättningar är uppfyllda i ett område, har ett ansvar att ordna med vatten och avlopp för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse. 

Uppsala vatten och avfall AB har utsetts till huvudman för den kommunala vatten- och 
avloppsanläggningen. Behöver verksamhetsområdet för vatten- och avloppsanläggningen utökas eller 
ändras ska bolaget ta fram ett förslag som kommunfullmäktige beslutar om. Uppsala vatten och avfall 
AB föreslår att kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen ska utökas till att omfatta de områden som framgår av ärendets bilaga 2. Skälet 
till att verksamhetsområdet behöver utökas är att det finns behov av att ordna vattentjänster i ett större 
sammanhang i dessa områden. I ett fall inkluderas även närliggande befintlig bebyggelse. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 19 mars 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 16 maj 2018. 
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§ 108 

Riktlinjer för persontransporter i tjänst med klimatväxling för flygresor 
KSN-2017-4382 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Riktlinjer för persontransporter i tjänst enligt ärendets bilaga 1, 

att införa klimatväxling av flygresor för alla nämnder och bolag enligt modell i bilaga 2, att anta 
Klimatväxlingsutmaningen från Fossilfritt Sverige, samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen att utvärdera klimatväxling och riktlinjer senast vid utgången 
av 2019. 

Reservation 
Therez Olsson (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande i 
bilaga A § 108 

Yrkanden 
Therez Olsson (M) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD) och Jonas Segersam (KD): 
att det under avsnittet "Inledning" i riktlinjen (sida 2 av 6) läggs till ett nytt stycke: "Vid val av 
transportmedel vägs även tidsaspekten, effektivitet och kostnader in." 

Maria Gardfjell (MP) och Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Anförande 
Anförande framförs även av Per-Eric Rosén (MP). 

Sammanfattning 
I Mål och budget 2018 har fullmäktige att uppdragit till kommunstyrelsen att ta fram en modell för att 
klimatväxla flygresor för kommunkoncernen. Kommunstyrelsen beslutade i december 2017 i 
verksamhetsplanen för 2018 om åtgärderna att ta fram en modell och att införa regelverk för 
klimatväxling i nya riktlinjer för persontransporter i tjänst. 

Förslaget innebär att klimatväxling för flygresor införs i Uppsala kommun. Klimatväxlingen införs i 
föreslagna Riktlinjer för persontransporter i tjänst. Syftet med förslaget är att stimulera till ett mer 
hållbart resande, i synnerhet ur klimatsynpunkt. Kommunen föreslås samtidigt anta en utmaning från 
regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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Uplialut KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

Ordförande ställer Therez Olssons (M) tilläggsyrkande mot avslag och finner att fullmäktige avslår 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 19 april 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 16 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

§ 109 

Energiprogram 2050 med genomförandestrategier och insatser 
KSN-2017-1868 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Energiprogram 2050 med genomförandestrategier och insatser enligt ärendets bilaga, 

att Energiprogram 2050 ska utgöra kommunens plan för tillförsel, distribution och användning av 
energi enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering, samt 

att upphäva Energiplan 2001 som styrdokument. 

Yrkande 
Maria Gardfjell (Ml"), Rafael Waters (S), Mohamad Hassan (L) och Stefan Hanna (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Anförande 
Anförande framförs även av Urban Wästljung (L). 

Sammanfattning 
Enligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering ska varje kommun ha en aktuell plan för 
tillförsel, distribution och användning av energi. I en sådan plan ska finnas en analys av vilken 
inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och 
vatten och andra resurser. Planen ska beslutas av kommunfullmäktige. Uppsala kommuns senaste 
energiplan antogs 2001. Kommunfullmäktige gav i Mål och budget 2017— 2019 kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram en ny energiplan. 

Utöver lagkravet på att ha en aktuell energiplan har behovet av ett energiprogram påvisats i 
kommunens energiutredningar, klimatfärdplanen och i arbetet med Översiktsplan 2016. Ett förslag till 
energiplan har nu tagits fram, Energiprogram 2050. Programmet föreslås bli kommunens plan enligt 
lagen om kommunal energiplanering. Det ersätter kommunens nuvarande energiplan från 2001. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 februari 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 16 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

§ 110 

Lokal överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala 
kommun 2018-2023 
KSN-2018-1229 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Lokal överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 
2018-2023 i ärendets bilaga 1, 

att godkänna handlingsplan för den lokala överenskommelsen mellan Uppsalas föreningsliv och 
Uppsala 
kommun i ärendets bilaga 2, samt 

att kommunstyrelsen ansvarar för revidering av handlingsplanen. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt (M), Mohamad Hassan (L) och Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga 
A § 110. 

Yrkande 
Rickard Malmström (MII), Peter Gustavsson (S), Markus Lagerquist (M), Karolin Lundström (V) och 
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2013 att anta en överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv 
och Uppsala kommun med syfte att främja god samverkan mellan parterna. Överenskommelsen 
innefattar principer och åtaganden för den gemensamma samhällsutvecklingen. I överenskommelsen 
stadgas att den ska revideras vart femte år. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsen förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 19 april 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 16 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

§ 111 

Regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i 
Uppsala kommun mandatperioden 2019-2022 
KSN-2018-1224 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Uppsala kommun 
mandatperioden 2019-2022, 

att ta bort skrivningarna om parkeringsavgift, samt 

att redaktionellt ändra uppgiften om Uppsala bostadsförmedling AB i bilaga 2. 

Reservationer 
Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till eget yrkande. 

Liza Boöthius (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till eget yrkande. 

Yrkanden 
Ordförande Carl Lindberg (S) meddelar att ERS-gruppen vill dra tillbaka skrivningarna om 
parkeringavgift och återkomma om detta samt att de vill göra en redaktionell ändring att Uppsala 
bostadsförmedling bara ska förekomma en gång i bilaga två. 

Peter Gustavsson (S), Gunnar Hedberg (M), Johan Edstav (MP), Anders A Aronsson (L), Margit 
Borgström (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ordförandes tillägg. 

Simon Alm (SD) yrkar: 
att kommunalrådsarvode heltid fastställs till 75 procent av inkomstbasbelopp, 
att varje parti får 10 procent av kommunalrådsarvode att fördela inom sin kommunfullmäktigegrupp 
per mandat i kommunfullmäktige, 
att det månatliga arvodet för kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare avskaffas. 

Liza Boöthius (V) yrkar, med instämmande av Mona Camara Sylvan (H): 
att arvodet för första timmen för de ledamöter som har månadsarvoden sätts till 260 kr, 
att kommunalrådsarvodet ska vara motsvarande ett (I) prisbasbelopp per månad, 
att ordförande i kommunstyrelsen får ett arvode motsvarande 120 procent av prisbasbeloppet (PBB), 
att avslå Ers-gruppens förslag om 110 procent för vice ordförande i kommunstyrelsen, 
att månadsarvodena ska utgå enligt nedan: 
Förslag Förslag från ERS-gruppen 
55 % av prisbasbeloppet 25 025 kr 50 % av riksdagsarvodet 32 700 kr 
35 %- 15 925 30 % - 19 600 
24 % - 10 920 20 % - 13 100 
17 % - 7 735 14 % - 9 200 
Justerandes sign 

  

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

11 %- 5 005 9 % - 5 900 
6 % - 2 730 5 % - 3 300 
att andre vice ordförande i nämnder (som är gruppledare för oppositionen) ska ligga en grupp högre 
än förste vice ordföranden, 
att ordförande i individutskotten i socialnämnden och omsorgsnämnden skall sänkas från 14 till 9 
procent (9200 kr till 5 900 kr) eller 11 procent av prisbasbeloppet (5 005), 
att vice ordförande i individutskotten i socialnämnden och omsorgsnämnden skall sänkas från 9 till 5 
procent (5 900kr till 3 300 kr enligt förslag till ERS) eller 6 procent av prisbasbeloppet (2 730), 
att ordförande i utbildningsnämndens skolformsutskott sänks från 9 till 5 procent (5 900kr till 3 300 
kr), 
att vice ordförande i utbildningsnämndens skolformsutskott sänks från 5 till 3 procent (3 300kr till 
2000 kr), 
att avslå Ers-gruppens förslag att hö ja ordförandena och vice ordförandena i plan- och 
byggnadsnämnden och gatu- och samhällsmiljönämnden, 
att arvode för deltagande i förrättning enligt § 3b i förslaget inte ska utgå, samt att i övrigt anta 
förslagen i ärendet. 

Anförande 
Anförande framförs även av Josef Safady 'blund (H). 

Sammanfattning 
Arbetsgruppen för ersättningsfrågor för förtroendevalda, eller ERS-gruppen, har i skrivelse i lämnat 
förslag till regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Uppsala kommun inför 
mandatperioden 2019-2022. 

Kommunledningskontoret gör ingen egen beredning i frågor rörande de förtroendevaldas arvoden och 
ersättningar utan för på detta sätt fram ERS-gruppens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut med ordförandes tillägg mot Simon Alms 
(SD) ändringsyrkande mot Liza Boöthius (V) ändringsyrkande och finner att fullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag med ordförandes tillägg. 

Votering begärs och genomförs. Den första omgången utser motförslag till huvudförslaget, 
kommunstyrelsens förslag med ordförandes tillägg. 

Bifall till Liza Boöthius (V) ändringsyrkande röstar JA, bifall till Simon Alms (SD) ändringsyrkande 
röstar NEJ. Kommunfullmäktige beslutar med 10 JA-röster mot 4 NEJ-röst att utse Liza Bathius (V) 
ändringsyrkande motförslag i den andra omgången. 66 ledamöter avstår från att rösta och en ledamot 
var frånvarande vid omröstningen. 

Ja-röst avger: 
Hanna Mörck (V), Sverker Åslund (V), Karolin Lundström (V), Tobias Smedberg (V), Liza Bathius 
(V), Kjell Haglund (V), Mona Camara Sylvan (H), Lars-Håkan Andersson (V), Bodil Brutemark (V) 
och Josef Safady 'blund (H). 

Nej-röst avger: 
Simon Alm (SD), David Perez (SD), Anders Sehlin (SD) och Lisen Burmeister (SD). 

Utdragsbestyrkande if 
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Avstår: 
Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wärnsberg (S), Gustaf Lantz (S), Elnaz Alizadeh (S), 
Peter Gustavsson (S), Loa Mothata (S), Carl Lindberg (S), Patrik Kjellin (S), Staffan Yngve (S), 
Monica Östman (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Susanne Eriksson (S), Mattias Kristenson (S), Agneta 
Erikson (S),Klas-Herman Lundgren (S), Ylva Stadell (S), Fredrik Ahlstedt (M), Marta Obminska (M), 
Therez Olsson (M), Inger Söderberg (M), Markus Lagerquist (M), Cecilia Forss (M), Christopher 
Lagerqvist (M), Kristian P Ljungberg (M), Magnus Åkerman (M), Gunnar Hedberg (M), Maria 
Gardfjell (MP), Rickard Malmström (MP), Johan Lundqvist (MP), Eva Adler (MP), Trond Svendsen 
(MP), Johan Edstav (MP), Ahmad Orfali (MP), Källike Montgomery (MP), Mohamad Hassan (L), 
Eva Edwardsson (L), Peter Nordgren (L), Anders A Aronsson (L), Anders Westerlind (L), Urban 
Wästljung (L), Stefan Hanna (C), Anne Lennartsson (C), Örjan Berglund (C), Ehsan Nasari (C), Jonas 
Segersam (KD), Torbjörn Aronsson (KD), Martin Wisell (KD), Margit Borgström (KD), Kjell Viberg 
(S), Maria Gauffin-Röjestål (S), Rafael Waters (S), Björn Wall (S), Gunilla Oltner (S), Arne Sandemo 
(M), Carolina Bringborn (M), Mats Hansen (M), Madeleine Andersson (M), Stig Rådahl (M), Jonas 
Andersson (MP), Helena Nordström-Källström (MP), Per-Eric Rosen (MP), Siw Björkgren (MP), 
Thea Andersson (L), Ulf Schmidt (C) och Karin Ericsson (C). 

Frånvarande: 
Pavel Gamov (-). 

Bifall till kommunstyrelsens förslag med ordförandes tillägg röstar JA, bifall till Liza Boöthius (V) 
ändringsyrkande röstar NEJ. Kommunfullmäktige beslutar med 66 JA-röster mot 10 NEJ-röst att 
bifalla kommunstyrelsens förslag med ordförandes tillägg. 4 ledamöter avstår från att rösta och en 
ledamot var frånvarande vid omröstningen. 

Ja-röst avger: 
Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wärnsberg (S), Gustaf Lantz (S), Elnaz Alizadeh (S), 
Peter Gustavsson (S), Loa Mothata (S), Carl Lindberg (S), Patrik Kjellin (S), Staffan Yngve (S), 
Monica Östman (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Susanne Eriksson (S), Mattias Kristenson (S), Agneta 
Erikson (S), Klas-Heitnan Lundgren (S), Ylva Stadell (S), Fredrik Ahlstedt (M), Marta Obminska (M), 
Therez Olsson (M), Inger Söderberg (M), Markus Lagerquist (M), Cecilia Forss (M), Christopher 
Lagerqvist (M), Kristian P Ljungberg (M), Magnus Åkerman (M), Gunnar Hedberg (M), Maria 
Gardfjell (MP), Rickard Malmström (MP), Johan Lundqvist (MP), Eva Adler (MP), Trond Svendsen 
(MP), Johan Edstav (MP), Ahmad Orfali (MP), Kiillike Montgomery (MP), Mohamad Hassan (L), 
Eva Edwardsson (L), Peter Nordgren (L), Anders A Aronsson (L), Anders Westerlind (L), Urban 
Wästljung (L), Stefan Hanna (C), Anne Lennartsson (C), Örjan Berglund (C), Ehsan Nasari (C), Jonas 
Segersam (KD), Torbjörn Aronsson (KID), Martin Wisell (KD), Margit Borgström (KB), Kjell Viberg 
(S), Maria Gauffin-Röjestål (S), Rafael Waters (S), Björn Wall (S), Gunilla Oltner (S), Arne Sandemo 
(M), Carolina Bringbom (M), Mats Hansen (M), Madeleine Andersson (M), Stig Rådahl (M), Jonas 
Andersson (MP), Helena Nordström-Källström (MP), Per-Eric Rosen (MP), Siw Björkgren (MP), 
Thea Andersson (L), Ulf Schmidt (C) och Karin Ericsson (C). 

Nej-röst avger: 
Hanna Mörck (V), Sverker Åslund (V), Karolin Lundström (V), Tobias Smedberg (V), Liza Boöthius 
(V), Kjell Haglund (V), Mona Camara Sylvan (Fl), Lars-Håkan Andersson (V), Bodil Brutemark (V) 
och Josef Safady Åslund (Fl). 

Utdragsbestyrkande 
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Avstår: 
Simon Alm (SD), David Perez (SD), Anders Sehlin (SD) och Lisen Burmeister (SD). 

Frånvarande: 
Pavel Gamov (SD). 

Beslutsunderlag 
Arbetsgruppen för ersättningsfrågors skrivelse den 19 april 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 16 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

7.3  
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Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

§ 112 

Motion av Jonas Segersam (KD) om att marknadsföra Uppsala genom att 
uppmärksamma bemärkta Uppsalabor 
KSN-2017-3185 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning 
Jonas Segersam (KD) har i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september 
2017 föreslagit att fullmäktige ska uppdra till kommunstyrelsen att utreda hur man skulle kunna skapa 
ett lokalt porträttgalleri eller liknande över förtjänta och kända Uppsalabor på en central och 
iögonenfallande plats. 

Beslutsgång 
Eftersom klockan vid sammanträdet passerat 22:00 bordläggs ärendet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 18 april 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 16 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 113 

Motion av Simon Alm (SD) om ensamkommande barn och unga 
KSN-2017-3198 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning 
Simon Alm (SD) har i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september 2017 
föreslagit att Uppsala kommun: 
- utreder omfattningen av vuxna s.k. ensamkommande barn i kommunen. 
- vid händelse av framtida mottagande av ensamkommande barn ställer krav på att dessa har en 
medicinskt fastställd ålder. 
- verkar för att de vuxna s.k. ensamkommande barn polisanmäls samt att kommunen verkar för att 
felaktigt brukade medel återbetalas. 

Beslutsgång 
Eftersom klockan vid sammanträdet passerat 22:00 bordläggs ärendet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 28 mars 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 16 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 114 

Motion av Stefan Hanna (C) om att utveckla Gamla Uppsala 
KSN-2018-0430 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 februari 
2018 att kommunfullmäktige ska besluta om att ge relevanta delar av Uppsala kommuns organisation i 
uppdrag att tillsammans med Upplandsmuseet, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk och 
Region Uppsala renovera och utveckla det berörda området till ett rekreationsområde och en 
besöksdestination, med större besökskapacitet än idag. 

Beslutsgång 
Eftersom klockan vid sammanträdet passerat 22:00 bordläggs ärendet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 2 maj 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 16 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande Juster7 f Irn 

.,., 
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§ 115 

Motion av Stefan Hanna (C) om fler parkbänkar för äldre samt motion av 
Stig Rådahl (M) om möjliggörande för Uppsalabor och företag att bidra till 
ökad tillgänglighet i centrala Uppsala 
KSN-2017-2014 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (C) föreslår i motion, väckt vid sammanträdet den 7-8 november 2016, att gatu och 
samhällsmiljönämnden får i uppdrag att ta fram en modell för att genom privat sponsring delfinansiera 
parkbänkar längs promenadstråk. 

Stig Rådahl (M) föreslår i motion, väckt vid sammanträdet den 24 april 2017, att kommunfullmäktige 
beslutar att möjliggöra sponsring av parkbänkar i Uppsala kommun. 

Beslutsgång 
Eftersom klockan vid sammanträdet passerat 22:00 bordläggs ärendet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 18 april 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 16 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes if 
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§ 116 

Interpellation av Mona Camara Sylvan (Fl) om förebyggande av sexuella 
trakasserier och övergrepp i Uppsala kommuns verksamheter 
KSN-2018-1168 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Beslutsgång 
Eftersom klockan vid sammanträdet passerat 22:00 bordläggs ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerande sign 
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§ 117 

Interpellation av Mohamad Hassan (L) om ekonomiskt stöd till 
Gottsundamammorna 
KSN-2018-1537 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Beslutsgång 
Eftersom klockan vid sammanträdet passerat 22:00 bordläggs ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes ' (gir 
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§ 118 

Interpellation av David Perez (SD) om Uppsala kommuns samordning av 
markarbeten 
KSN-2018-1536 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Beslutsgång 
Eftersom klockan vid sammanträdet passerat 22:00 bordläggs ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerade: 
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§ 119 

Interpellation av Simon Alm (SD) om förståelse mellan omsorgspersonal 
och äldre brukare 
KSN-2018-1535 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Beslutsgång 
Eftersom klockan vid sammanträdet passerat 22:00 bordläggs ärendet. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 120 

Fråga av Urban Wästljung (L) om luftföroreningar på Kungsgatan 
KSN-2018-1491 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Beslutsgång 
Eftersom klockan vid sammanträdet passerat 22:00 bordläggs ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

bu 
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§ 121 

Fråga av Simon Alm (SD) om bidragsfuskande vuxna ensamkommande 
invandrarungdomar 
KSN-2018-1882 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Beslutsgång 
Eftersom klockan vid sammanträdet passerat 22:00 bordläggs ärendet. 

Justerandes s Utdragsbestyrkande 
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§ 122 

Fråga av Madeleine Andersson (M) om utvärdering av markeringsavgifter 
KSN-2018-1883 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Beslutsgång 
Eftersom klockan vid sammanträdet passerat 22:00 bordläggs ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-05-28 

§ 123 

Fråga av Madeleine Andersson (M) om konstgräs 
KSN-2018-1884 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Beslutsgång 
Eftersom klockan vid sammanträdet passerat 22:00 bordläggs ärendet. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 



KF 2018-05-28 bilaga A § 94 

Ärende 4 

Inlämnade frågor 

Särskilt yttrande 

Kristdemokraterna 

Vi noterar kommunfullmäktiges presidium övervägande att av formella skäl inte tillåta Simon 
Alm (SD) att ställa en fråga om böneutrop i Uppsala. Vi anser att frågan är av principiell art 
och inte rör myndighetsutövning mot enskild. Det finns ju inget konkret myndighetsärende att 
hänvisa till. Vi har dock respekt för att fullmäktigepresidiet gör denna typ av övervägande och 
instämde därför i deras förslag till beslut. 

När det gäller sakfrågan vill vi dock ge vår bild, och frågan kommer också att komma upp i 
kommunfullmäktige eftersom Simon Alm (SD) valt att motionera om saken. Frågan om 
böneutrop har blivit aktuell i svensk politik. En debatt har uppstått huruvida kommuner bör 
tillåta detta. Vi kristdemokrater anser att återkommande och institutionaliserade böneutrop är 
en företeelse som inte bör tillåtas. Man ska kunna nås av religiösa budskap om man är på en 
offentlig plats och kunna undvika det utan problem om man så önskar. Sverige som stat är 
sekulär, men det svenska samhället är inte och ska heller inte vara fritt från religion. 
Religionsfriheten är långtgående och ska värnas. Det ska alltså vara möjligt att både ta del 
av och kunna avstå från religiösa budskap. 

Det är därför inte rimligt att tillåta återkommande och institutionaliserade böneutrop som når 
enskilda i deras hem. Det muslimska böneutropet är offensivt och syftar till att manifestera en 
överhöghet över ett område. Inom islam skiljer man ofta inte mellan religion och politik som i 
västerländsk tradition vilket gör en offentlig proklamation som når människor i deras hem än 
mer problematisk. Som böneutropen fungerar i muslimska länder är det omöjligt för boende 
att undvika. 

Vi kristdemokrater arbetar för religionsfrihet, integration och sammanhållning i vårt samhälle, 
vilket både innebär att skydda religiösa yttringar, och att skydda människor ifrån oönskade 
religiösa yttringar. 1 fråga om böneutrop ställs dessa båda målsättningar mot varandra, vi 
väljer då prioritera den negativa friheten framför den positiva. Att säga nej till böneutrop som 
regelbundet tränger in i människors hem och tillvaro är viktigt för att främja integration och 
undvika polarisering. 

Vi kristdemokrater hade gärna sett att frågan tagits upp i kommunfullmäktige eftersom vi tror 
att offentlig debatt om olika principiella frågor är bättre än att försöka tysta debatten. 
Offentliga böneutrop är en politisk fråga som engagerar en stor del av såväl Uppsalas som 
Sveriges befolkning, och befolkningen bör därför av respekt få ta del av hur politiker 
resonerar i frågan. Det är dels en fråga om demokratiska rättigheter för partier att få framföra 
frågor samtidigt som våra medborgare måste kunna ta del av de folkvalda politikernas 
arbete. 

Jonas Segersam (KD) 

' il 



KF 2018-05-28 bilaga A § 100 

Ärende 9 

Inrättande av naturreservat Årike Fyris 

Särskilt yttrande 

Alliansen 

Vi är positiva till att bilda naturreservat i området Årike Fyris. När Alliansen styrde i Uppsala kommun 

så fanns området redan då utpekat som ett framtida reservat i översiktsplanen. Men däremot så är vi 

kritiska till hur processen ser ut för hur gränsdragningen görs och hur vi säkrar framkomligheten för 

dagens och morgondagens uppsalabor. Reservatets exakta gränsdragningar får stor betydelse för 

hela utvecklingen av Södra staden och hur de olika områden som i dag existerar ska utvecklas i 

relation till varandra. Vi ser gärna att en viss flexibilitet ska finnas för hur vi kan möjliggöra bästa 

möjliga boendemiljöer och hur vi samtidigt säkrar en god tillgång med tydliga entréer till reservatet. 

Ett bra alternativ hade varit att invänta pågående förhandlingar med staten och det programarbete 

som pågår för de södra delarna. Naturreservatet sträcker sig över ett stort område och innehåller 

även ett reservat för broförbindelse. En förbindelse som vi i Alliansen gemensamt i gällande 

översiktsplan har tydliggjort att det ska möjliggöras för en mångfald av trafikslag. Under arbetets 

gång med reservatsbildningen har vi noga efterfrågat att det broreservat som finns är flexibelt och 

inte låser sig vid enskilda trafikslag. 

Therez Olsson (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersann (I<D) 

AIMAN211 
iii  i. o 

Liberalerna  



KF 2018-05-28 bilaga A § 101 

Ärende 10 

Inrättande av naturreservat Kronparken 

Särskilt yttrande 

Alliansen 

Kronparken är i dag ett mycket uppskattat friluftsområde, med anor sedan mitten av 1700-talet, som 

vi vill fortsätta att förvalta och utveckla, inte bebygga. 

I samband med att Uppsala universitet utvecklar verksamheten vid Polacksbacken och 

Ångströmslaboratoriet samt alla de nya boende- och arbetsplatsmiljöer som byggs i Ulleråker, 

Rosendal och Bäcklösa är det viktigt att vi även utvecklar våra rekreationsytor. Därför ställer vi oss 

positiva till de skrivningar som handlar om att tillgängliggöra området för besökare genom att 

anlägga och underhålla entréer, stigar, gång- och cykelvägar. Vi ser också stora vinster med att 

äntligen kunna genomföra trygghetsskapande åtgärder i form av belysning av gång- och cykelvägar 

samt sittplatser. Vi skulle gärna se att det är möjligt att anlägga någon form av lekplats som är natur-

och platsanpassad för området. Detta sammantaget skulle bidra till att stärka området och 

allmänhetens tillgång till Kronoparken och samtidigt minimera risker för barriäreffekter mellan de 

olika stadsdelarna som växer fram. I dag finns en genomfartsväg som delar av området på ett 

olyckligt sätt. Den har ett nödvändigt användningsområde idag för byggtrafik men när vägen 

återställs bör kommunen ta tillfället i akt och läka ihop skogen genom att verka för att den tidigare 

grusvägen ersätts med naturlig skogsmark. 

Samtidigt är det av stor vikt att en reservatsbildning inte försvårar en lösning på de 

framkomlighetsutmaningar som Uppsala står inför. I samband med att Södra staden utvecklas och 

bebyggs så kommer belastningen på transportsystemet att växa. En framtida flexibilitet för 

reservatets gränsdragning är oerhört viktig. Främst i söder intill korsningen av Dag Hammarskjölds 

väg/ Vårdsätravägen/ Kungsängsleden där trycket i dag är som störst på nya lösningar för att möta 

behovet i den växande staden. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (1(D) 

ALMANIN 
irn 



KF 2018 05 28 bilaga A § 102 

Ärende 11 

Inrättande av naturreservat Hammarskog 

Särskilt yttrande 
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

Hammarskog är i dag ett attraktivt friluftsområde som vi vill fortsätta att utveckla. Det råder bred 

politisk enighet om att bevara naturen i Hammarskog, och vi har viljan att göra detta utan att 

samtidigt frånhända oss bestämmanderätten över området, vilket en reservatsbildning delvis 

innebär. Därför har vi under hela processens gång arbetat hårt för att möjliggöra denna utveckling. 

Vårt hårda arbete har gett resultat. Tack vare ett gott samarbete har vi nu säkrat att undanröja 

hinder för utvecklingen av Hammarskogs herrgård. 

Den senaste veckan har flera förbättringar i ärendet förhandlats fram och vi har nu landat i att det nu 

står klart att nya byggnader är möjliga att uppföra och att naturreservatets syfte ska uppnås bland 

annat genom att utveckla anläggningar för näringsverksamhet. Vi har tillsammans fått in förändringar 

i det sista som gör att vi accepterar en reservatsbildning eftersom den nu går hand i hand med en 

utveckling som förhoppningsvis innebär att området kan tillgängliggöras för ännu fler. 

För att förstärka naturvärdena och komplettera all verksamhet som sker utomhus i form av skidspår, 

vandringsleder, naturskola, skridskoåkning med mera vill vi utveckla herrgården och intilliggande 

miljöer. Våra partiers ambition är att bevara områdets rekreativa kvaliteter och att utveckla området 

så att herrgården kan bli långsiktigt bärkraftig för någon som kan driva, underhålla och utveckla 

området. Det skulle skapa ett ännu bättre rekreationsområde. Vi välkomnar istället att kommunen 

slutar upp med att driva herrgården i kommunal regi och öppnar för andra aktörer att utveckla 

verksamheten och få den att blomstra. 

Vi är glada över att vi lyckats komma fram till dessa förbättringar för områdets utveckling men oroas 

samtidigt för att det här är en fråga som handlar om ifall vi som kommun vill göra det lätt för 

människor att förverkliga sina idéer för att få på plats bärkraftiga verksamheter, eller som den 

rödgröna majoriteten nu föredrar det, att först bilda ett reservat som försvårar en utveckling. Vi har 

idag som markägare full rådighet över området, oavsett om det är ett friluftsområde eller ett 

naturreservat. Alla förslag till förändring när reservatet väl är fastställt kräver tillstånd och dispens, 

följt av en rad utredningar och byråkrati. En arbetsgång som vi hela tiden ansett är onödig, dyr och 

tidskrävande. Det hade varit enklare och inte begränsande om vi istället valt att först utveckla 

Hammarskogs herrgårdsområde och sedan prövat möjligheten att inrätta ett naturreservat i enlighet 

med gällande översiktsplan. Men vi har med de förändringar i ärendet som genomförts, tryggat 

herrgården och områdets möjlighet till en god utveckling varför vi också ställer oss bakom 

reservatsbildningen. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (10) 

ID• 
CENTERPARTIET 
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ffi.Liberalerna  CENTERPARTIET 

KF 2018-05-28 bilaga A § 103 

Ärende 12 

Antagande av fördjupad översiktsplan för Södra staden 

Reservation 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 

Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet yrkade på: 

Att ordet spårväg på de ställen det nämns i handlingen byts ut till kapacitetsstark kollektivtrafik. 

Att Ultunalänken förutom kollektivtrafik, gång och cykel, även ska kunna trafikeras av bilar, 

utryckningsfordon samt varu- och godstransporter. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 



KF 2018-05-28 bilaga B § 103 

Ärende 12 

Antagande av fördjupad översiktsplan Södra staden 

Reservation 

Kristdemokraterna 

I den fördjupade översiktsplanen som ärendet behandlar bereds möjligheten för 25 000 nya bostäder 

i området Södra staden fram till 2050. Översiktsplanen beskriver hur det i Södra staden "ska byggas 

ett integrerat system av bostäder, service, näringsliv och kvaliteter i det offentliga rummet för att 

uppfylla en mångfald människors behov att både vilja bo och verka i men också besöka Södra 

staden". Denna vision ställer vi kristdemokrater oss bakom, men för att visionen ska kunna 

förverkligas så krävs det också att området utvecklas på ett sätt som gör att denna vision blir möjlig. 

Följande går att läsa i översiktsplanen: "En utgångspunkt i planen är att ta tillvara och utveckla den 

gröna strukturen inom planområdet, med fokus på de strukturerande större grönområden och gröna 

stråk som omger de platser där staden ska växa och förtätas." Vi kristdemokrater är medvetna om 

att bostadsbyggande kan innebära förtätning av områden, men vi vill att om förtätning sker så ska 

hänsyn tas till områdets historia och befintliga grönytor. För tät och hög bebyggelse riskerar att 

återskapa misstagen från miljonprogrammen, vilket inte är en bostadsvision som Uppsala ska sträva 

efter 

I översiktsplanen återfinns även att det ska finnas en variation av bostadstyper och hustyper som 

planeras att byggas i området. Vi kristdemokrater skulle vilja se ett förtydligande av vilka 

bostadstyper som ska byggas i området genom att föra in ett stycke om att det i Södra staden ska 

planeras för egnahemsområden. En variation mellan lägenheter på max 4-5 våningar och villor skulle 

både öka attraktiviteten på området, öka tryggheten för de boende och bidra till att visionen om att 

möta mångfalden av människors behov uppfylls. 

Kristdemokraterna yrkade på att det i den fördjupade översiktsplanen för Södra staden skulle skrivas 

in ett stycke på sidan 17, under "5. Skapa förutsättningar för ett brett utbud av bostäder": Det ska 

inom området planeras för egnahemsområden och de lägenheter som byggs skall vara på max 4-5 

våningar. 

Och att dokumenten i övrigt skulle justeras efter denna inriktning. 

Kristdemokraterna yrkade även bifall till Moderaternas, Liberalernas och Centerpartiets yrkande om 

att Ultunalänken förutom kollektivtrafik, gång och cykel, även ska kunna trafikeras av bilar, 

utryckningsfordon samt varu- och godstransporter. 

Jonas Segersam (0) 



KF 2018-05-28 bilaga C § 103 

Ärende 12 

Antagande av fördjupad översiktsplan för Södra Staden 

Särskilt yttrande 

Centerpartiet 

Centerpartiet står för en grön och hållbar stadsbyggnad. Det innebär bland annat att vi förordar 

byggande av högkvalitativa boendemiljöer med nära till grönområden, skolor, förskolor samt 

offentlig och kommersiell service. Den typen av boendemiljöer är Centerpartiet övertygade om 

kommer vara attraktiva för lång tid framöver. 

I den fördjupade översiktsplanen för Södra staden anges enormt tät bebyggelse i stora delar av det 

berörda området. Kopplat till det avtal om fyrspår mellan Uppsala och Stockholm som Uppsala 

kommun ingått med staten har kommunen förbundit sig att bygga ytterligare 10 000 bostäder i Södra 

staden. Från Centerpartiets håll ser vi en betydande risk för att Uppsala upprepar 60- och 70-talens 

stora stadsbyggnadsmisstag och bygger upp nya miljonprogramsonnråde som leder till segregation 

och utanförskap istället för att främja öppenhet, integration och möten över geografiska, 

ekonomiska och kulturella gränser. I och med detta särskilda yttrande vill Centerpartiet klargöra att vi 

inte står bakom tätare bebyggelse i Södra staden än vad som anges i Uppsala kommuns 

översiktsplan. 

Stefan Hanna (C) 

NIÄRODLAD 
POLITIK 

Centerpartiet 



KF 2018-05-28 bilaga D § 103 

Särskilt yttrande 
Urban Wästljung (L) 

Kommunfullmäktige 2018-05-28 

Ärende 12, Antagande av Fördjupad översiktsplan för Södra staden 

Ärendet handlar om att klaragöra övergripande strukturer för trafiksystem, bebyggelse och grönt i hela det 
södra stadsstråket. Trafiksystem och infrastruktur är av stor vikt för områdets utveckling och står samtidigt 
för en stor miljöpåverkan. Bostadsbyggandet i området och kapacitetsstark kollektivtrafik är samtidigt en 
förutsättning för genomförande av avtalet med staten om att utveckla tågtrafiken och bygga fyrspår mellan 
Uppsala och Stockholm. 

Jag är, liksom mitt parti Liberalerna, angelägen om att förslaget om fyrspår mellan Uppsala och Stockholm 
nu blir verklighet, men anser att det är fel att binda sig till att välja det mycket kostsamma alternativet 
spårväg som alternativ för kapacitetsstark kollektivtrafik. Det finns andra kapacitetsstarka och 
miljöanpassade kollektivtrafiksystem, till exempel eldrivna bussar som till avsevärt lägre kostnader skulle ge 
samma nytta för Uppsalas invånare. Mot den bakgrunden stöder jag första yrkandet i reservationen från 
Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet att ordet "spårväg" på de ställen det nämns i handlingen byts 
ut till "kapacitetsstark kollektivtrafik". 

Den fördjupade översiktsplanen innehåller en broförbindelse, Ultunalänken, som ska anläggas mellan Södra 
Uppsala och Bergsbrunna. Liberalerna har tidigare förespråkat att det ska prövas om trafiken kan klaras 
genom andra broförbindelser innan beslut fattas om att verkligen bygga en bro vid det utpekade läget i 
Ultuna. Genom kraven i avtalet med staten slås det nu dock fast att en kapacitetsstark förbindelse i form av 

Ultunalänken ska byggas. 

Alternativen från majoriteten respektive alliansen handlar om olika varianter av bro över Fyrisån. Jag anser 
att alternativet att dra kapacitetsstark linbana i Ultunalänken bättre värnar naturmiljön, uppfyller 
kulturmiljövårdens intressen och minskar riskerna för grundvattnet och Uppsalaåsen. Det skulle vara en 
mycket bättre lösning på mobilitetsproblemen än en bro. Alternativet finns dock inte med och jag avstår 
därför i omröstning om de olika broalternativen. 

Funbo 2018-06-03 

Urban Wästljung 
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Liberalerna 
CENTERPARTIET 

KF 2018-05-28 bilaga A § 104 

Ärende 13 

Detaljplan för kvarteret Vinghästen med flera 

Reservation 

Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

Centerpartiet tycker i stort att den föreslagna detaljplanen för kvarteret Vinghästen med flera är bra 

och tar de flesta viktiga aspekter i beaktning. För Centerpartiet är det dock viktigt att vi från 

kommunens sida redan i planstadiet tar hänsyn till och försöker möta de behov som människor med 

funktionsnedsättning kan ha. En brist i det liggande förslaget som Centerpartiet vill se åtgärdad är 

avsaknaden av handikapparkeringar. 

Mot bakgrund av ovanstående reserverade sig Alliansen till förmån för 

att stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att komplettera detaljplanen med fler 

handikapparkeringar. 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KID) 



KF 2018-05-28 bilaga B § 104 

Ärende 13 

Detaljplan för kvarteret Vinghästen med flera 

Särskilt yttrande 

Kristdemokraterna 

Förutom vår med Liberalerna och Centerpartiet gemensamma version utifrån vårt yrkande 
om handikapparkeringar, så vill vi kristdemokrater påpeka att det yrkande vi la i föregående 
ärende (Antagande av Fördjupad översiktsplan för Södra staden) även har bäring på detta 
ärende eftersom Ulleråker är en del av Södra staden. 

Vi yrkade där på att föra in en skrivning om:" Det ska inom området planeras för egnahems-
områden och de lägenheter som byggs skall vara på max 4-5 våningar." 

I behandlingen i Plan- och byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen yrkade vi inte avslag 
med förklaring att vi är tvingade till en hög exploateringsgrad eftersom kommunen har betalat 
en så hög kostnad för köpet av Ulleråker, därför måste vi särskilt påpeka vår nya hållning här 
i enlighet med yrkandet om den Fördjupade översiktsplanen. 

Jonas Segersam (I<D) 

'10 



KF 2018-05-28 bilaga A § 105 

Ärende 14 

Detaljplan för kvarteret Sagan med flera 

Särskilt yttrande 

Kristdemokraterna 

Vi kristdemokrater vill påpeka att det yrkande vi la i föregående ärende (Antagande av 
Fördjupad översiktsplan för Södra staden) även har bäring på detta ärende eftersom 
Ulleråker är en del av Södra staden. 

Vi yrkade där på att föra in en skrivning om: " Det ska inom området planeras för egnahems-
områden och de lägenheter som byggs skall vara på max 4-5 våningar." 

I behandlingen i Plan- och byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen yrkade vi inte avslag 
med förklaring att vi är tvingade till en hög exploateringsgrad eftersom kommunen har betalat 
en så hög kostnad för köpet av Ulleråker, därför måste vi särskilt påpeka vår nya hållning här 
i enlighet med yrkandet om den Fördjupade översiktsplanen. 

Jonas Segersam (0) 

K 
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KF 2018-05-28 bilaga A § 108 

Ärende 17 

Riktlinjer för persontransporter i tjänst med klimatväxling för flygresor 

Reservation 

Moderaterna, Kristdemokraterna 

Moderaterna och Kristdemokraterna står bakom Uppsala kommuns mål om att minska ned på de 

fossila utsläppen, såväl inom kommunens verksamheter som ute bland Uppsalas invånare. Däremot 

menar vi att det varken är rimligt eller praktiskt möjligt att genomföra den klimatväxling för resor 

som presenterats i sin nuvarande form. I ärendets missiv står det att eftersom digitaliseringen av 

arbetsplatserna har blivit bättre så förväntas mer av restiden kunna användas som arbetstid och 

bedöms därför inte ge ekonomiska konsekvenser. Vidare står det att längre restider i vissa fall kan 

innebära kostnader för längre arbetsdagar eller fler övernattningar. Att arbeta för ett mer hållbart 

klimat är något vi ska sträva efter, men klimatet kan inte få en så pass överordnad roll så att Uppsala 

kommuns effektivitet åsidosätts. 

Tid och ekonomiska faktorer är faktorer som är nödvändiga att väga in i ärenden som eftersträvar att 

förbättra kommunens verksamhet såväl inom organisationen som bland sina medarbetare. Vi har 

medarbetare inom Uppsala kommun som i olika sammanhang kommer behöva ta bil och flyg för att 

dessa transportsätt är de mest tidseffektiva. Det är inte hållbart att samtliga medarbetare och chefer 

inom kommunen ska förväntas åka tåg och kollektivtrafik för att under dessa resor tänkas vara både 

miljövänliga och arbetandes när huvudfokus borde vara att underlätta för medarbetare och chefer 

att kunna göra ett bra och effektivt jobb för Uppsala kommun. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkade Moderaterna och Kristdemokraterna på 

att det under avsnittet "Inledning" i riktlinjen (sida 2 av 6) läggs till ett nytt stycke: "Vid val av 

transportmedel vägs även tidsaspekten, effektivitet och kostnader in." 

Therez Olsson (M) 

Jonas Segersam (I(D) 



KF 2018-05-28 bilaga A § 110 

Ärende 19 

Lokal överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 2018-2023 

Särskilt yttrande 

Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet 

Det civila samhället med dess föreningar är en bärande del av det gemsamma trygga samhället. 

Exempelvis visar forskning att idrottsrörelsen är världens bästa brottsförebyggande organisation. 

Föreningar i stort erbjuder glädje och gemenskap men också struktur och fostran. I denna i positiv 

bemärkelse kravfyllda miljö får barn och ungdomar verktyg inför vuxenlivet. Vidare är det när 

socialkontoren är stängda som kyrkor, samfund och övriga ideellt drivna organisationer erbjuder 

värme, mat och stöd till socialt utsatta människor. 

Föreningslivets tävlingar lockar människor till Uppsala. Väl här bor, äter och handlar dessa gäster och 

detta skapar jobb och sysselsättning 

Utmaningen inför framtiden är att fördjupa och förbättra samarbetet mellan föreningslivet och 

välfärdens kärnverksamheter samt att se och lyfta föreningslivets betydelse för jobb och tillväxt. 

Vi vill lyfta in föreningslivet betydelse för att stärka välfärden samt koppla till tillväxten i stort. En 

tydlig politisk viljeinriktning kring ett fördjupat samarbete i dessa delar borde vara självklara delar i 

en modern politik för föreningslivet 2018. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohannad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

  

  

Liberalerna 
CENTERPARTIET 
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