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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 138 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Staffan Yngve (S) och Simon Alm (SD) till justerare, 

att utse Susanne Eriksson (S) och Lisen Burmeister (SD) till ersättare för justerama, samt 

att justeringen äger rum 7 juni kl 9.30 på Stationsgatan 12. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 139 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa föredragningslistan enligt ordförandens förslag. 

Sammanfattning 
Ordföranden föreslår att beslutsärenden behandlas efter klockan 14.30. 

Ärende 142. Fråga av Anna Manell om förskoleplatser (KSN-2017-2011) utgår då den frågande även 
har ställt en interpellation i samma ämne som kommer tas upp under sammanträdet. 

Ärende 143. Interpellation av Anna Manell om smittspridning i förskola och skola behandlas efter 
beslutsärenden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 140 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden till protokollet. 

Förteckning över anmälningsärenden 

Anmälan av underrättelse om antagande av detaljplaner enligt 5 kap. §§ 29, 30 och 35-
37 plan- och bygglagen: 
• Detaljplan för Studentvägen, Uppsala kommun (KSN-2016-1147) 
• Detaljplan Björklinge IP, Uppsala kommun (KSN-2017-05-11) 
• Detaljplan för Gamla Uppsala 21:48, Uppsala kommun (KSN-2016-2262) 

Anmälan av 
Dom från Mark- och miljödomstolen gällande Detaljplan för del av fastigheten Nåsten 1:1 i 
Uppsala kommun (KSN-2016-0026) 

Anmälan av 
Beslut från Länsstyrelsen Uppsala län gällande detaljplan för Kungsängen 1:8, Uppsala 
kommun (KSN-2014-1214) 

Anmälan av 
Beslut som vunnit laga kraft: 
• Detaljplan för Uppsala Arena (2013-001157) 
• Detaljplan för del av Nåsten 1:1 (2012-020189) 

Anmälan av 
Protokoll från Stiftelsen Jälla egendom 28 mars 2017 (KSN-2017-1712) 

Anmälan av 
Granskning av intern kontroll (KSN-2017-2280) 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

upPlealue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

5(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 141 

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

Mohamad Hassan (L) ställer en fråga till gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande Johan 
Lundqvist (MP) som besvarar frågan. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 142 

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

Mohamad Hassan (L) har ställt en interpellation till plan- och byggnadsnämndens ordförande Erik 
Pelling (S) som besvarar interpellationen. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Mohamad Hassan (L), Erik Pelling (S), Liv Hahne (M), Johan Lundqvist (MP), 
Stefan Hanna (C), Maria Gardfjell (M2), Bona Szatmåri Waldau (V) och Carl Lindberg (S). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 143 

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

Mohamad Hassan (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick 
(S) som överlämnat interpellationen till Ulrik Wämsberg (S) som besvarar interpellationen. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Mohamad Hassan (L), Ulrik Wärnsberg (S), Per-Eric Rosén (ATP), 
Ehsan Nasari (C), Torbjörn Aronsson (KD), Simon Alm (SD), Stefan Hanna (C) och Markus 
Lagerquist (M). 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 144 

Inlämnade frågor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

Fråga 
Fråga av Stefan Hanna (C) om de dåliga underlagen på kommunens elitfotbollsplaner (KSN-2017- 
2089) 

Fråga av Liv Hahne (M) om bygglovsbefriade solceller och solpaneler (KSN-2017-2406) 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

upliMele KOMMUNFULLMÄKTIGE 

9(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 145 

Inlämnade interpellationer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 21 juni 
2017. 

Interpellationer 
Interpellation av Stefan Hanna (C) om underhåll av skollokaler i hela kommunen (KSN-2017-2087) 

Interpellation av Stefan Hanna (C) om Uppsalas frånvaro i Sveriges EMA-ansökan (KSN-2017-2088) 

Interpellation av Madeleine Andersson (M) om att Uppsalas föreningsliv ska vara tillgängligt för alla 
(KSN-2017-2404) 

Interpellation av Mohamad Hassan (L) om förhyrning av lokaler (KSN-2017-2405) 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 146 

Avsägelser 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga följande förtroendevalda från sina uppdrag: 

Organ Uppdrag Namn Parti 

Äldrenämnden Ledamot Katrin Eriksson (V) 

Namngivningsnämnden Ersättare Firdevs Anik (MP) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 147 

Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att förrätta val enligt nedan: 

Till och med Namn Parti 
2019-12-31 Hampus (MP) 

Söderström 

2018-12-31 Ida Netzel (MY) 

2018-12-31 Martin Thulin (M2) 

2018-12-31 Ingrid Nordlander (V) 

Till och med Parti 
2017-07-08-- (S) 
2019-06-30 

2018-12-31 (MP) 

Organ Uppdrag 
Uppsala Tingsrätt Nämndeman 

Idrotts- och fritidsnämnden Ledamot 

Idrotts- och fritidsnämnden Ersättare 

Äldrenämnden Ledamot 

att bordlägga val enligt nedan: 

Organ Uppdrag 
Uppsala djurförsöksetiska Suppleant 
nämnd 

Namngivningsnämnden Ersättare 

Utdragsbestyrkande oef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 148 

Sänkning av förmedlingsavgiften i Uppsala bostadsförmedling AB 
USAB-2017/27, KSN-2017-1668 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att med ändring av tidigare beslut den 15 juni 2015 sänka förmedlingsavgiften i Uppsala 
bostadsförmedling AB till 625 kronor inklusive moms från den 1 juni 2017, samt 

att ändra punkt 2.4 i kö- och förmedlingsreglerna enligt föredragningen. 

Sammanfattning 
Styrelsen för Uppsala Bostadsförmedling AB har i beslut den 16 mars 2017 föreslagit 
kommunfullmäktige att sänka den avgift som tas ut av bostadssökande i samband med tecknande av 
hyreskontrakt till 625 kronor. Vidare har styrelsen beslutat om att föreslå kommunfullmäktige att ge 
bolagsstyrelsen mandat att i framtiden kunna sänka förmedlingsavgiften för samtliga boendetyper utan 
beslut i fullmäktige. 

Yrkanden 
Erik Pelling (S) yrkar med instämmande av Therez Olsson (M), Johan Edstav (M2), Bona Szatmåri 
Waldau (V) 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 OK- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 149 

Uppsala kommuns tomt- och småhusförsäljning 
KSN-2016-0029 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att tomt- och småhusförsäljning ska ske via fastighetsmäklare eller i kommunens egen regi, samt 

att avveckla kommunens tomt- och småhuskö den 1 juni 2017. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunens tomt- och småhusförsäljning fortsättningsvis sker 
via fastighetsmäklare eller i kommunens egen regi och att kommunens tomt- och småhuskö avveckla 
den 1 juni 2017. De mest attraktiva tomterna säljs via fastighetsmäklare för att säkerställa försäljning \ 
till marknadspris. Större tomtområden säljs direkt av kommunen genom annonsering på kommunens 
hemsida eller andra digitala kanaler. 

Kötiden har central betydelse för vilken tomt den köande ges möjlighet att köpa. I attraktiva lägen har 
köparen varit registrerad i kön i upp till fyrtiofem år för att få göra ett tomtköp. Några tomter som sålts 
via tomt- och småhuskön har sålts vidare kort efter förvärvet när alla villkor för köpet uppfyllts. 
Kommunen har försökt förhindra detta genom avtalsvillkor med vitespåfölj der, men inget hindrar att 
försäljning sker när förbehållen löper ut. Att förmedla tomter via en kö innebär stor administration 
som är tidskrävande och försäljningsprocessen är ineffektiv. 

Yrkanden 
Erik Pelling (S) yrkar med instämmande av Therez Olsson (M) och Trond Svendsen (MP) 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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UNO», KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 150 

Erbjudande från Sveriges Kommuner och Landsting om delägarskap i 
mera 
KSN-2017-1724 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att av SKL Företag AB förvärva fem aktier i mera AB för en sammanlagd köpeskilling om 42 500 
kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet i ärendets bilaga 1, samt 

att godkänna aktieägaravtal i ärendets bilaga 2 och inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat 
anslutningsavtal i ärendets bilaga 3. 

Sammanfattning 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har via SKL företag AB erbjudit alla kommuner att förvärva 
fem aktier vardera i mera AB och på så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av 
företagets tjänster. mera har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner. Verksamheten har 
varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Genom bolaget har samverkan skett kring gemensam 
infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 
1177 Vårdguiden och UMO, Ungdomsmottagning på nätet. 

SKL företag AB har i en process för att bredda verksamheten till att omfatta kommunerna köpt upp 
aktier från landstingen och regionerna och erbjuder nu kommunerna att köpa fem aktier vardera och 
bli delägare i mera på samma villkor som landsting och regioner. 

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 151 

Revisorsrapport i enlighet med 7§ Lag (2005:590) om insyn i vissa 
finansiella förbindelser m.m. 
USAB-2017/23, KSN-2017-1961 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna revisorsrapporterna i ärendets bilaga 1 för Uppsalahem AB, Uppsala Kommun 
Skolfastigheter AB och Uppsala Vatten och Avfall AB. 

Sammanfattning 
Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser trädde ikraft 2006 i syfte att implementera 
transparensdirektivet för att motverka otillbörlig konkurrens genom otillåtna stöd. 
Lagen ställer krav på öppen och separat redovisning i offentliga bolag där staten, kommuner eller 
landsting har ett direkt eller indirekt dominerande inflytande genom ägande, finansiell medverkan eller 
genom de regler som gäller för bolaget. Bolag som har en nettoomsättning överstigande 40 miljoner 
euro (cirka 380 miljoner kronor) omfattas. I Stadshuskoncernen berörs Uppsalahemkoncernen 
(Uppsalahem), Uppsala Kommun Skolfastigheter AB (Skolfastigheter) och Uppsala Vatten och Avfall 
AB (Uppsala Vatten). 

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 152 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att inrätta ett näringslivshus i Uppsala 
KSN-2016-1304 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

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

Särskilt yttrande 
Närvarande ledamöter (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 152. 

Sammanfattning 
Mohamad Hassan (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
30 maj 2016, att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa ett näringslivshus i 
Uppsala kommun. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till motionen. 

Maria Gardfjell (Mi) yrkar med instämmande av Jonas Segersam (KD), Stefan Hanna (C), Marlene 
Burwick (S) och Tobias Smedberg (V) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anförande hålls även av Magnus Åkerman (M) 

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 Justerandes sign 9 



Bilaga A § 152 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att inrätta ett näringslivshus i Uppsala 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Motionen lyfter vikten av att kommunen arbetar för att stärka Uppsalas näringsliv. Centerpartiet står 
helt bakom den intentionen, men menar att det konkreta förslag som lyfts går orimligt långt och ligger 
utanför det kommunala ansvaret. 

Kommunen kan informera och vägleda näringslivsaktörer om vilka alternativ och möjligheter som 
finns för att samordna det privata näringslivsfrämjandet i Uppsala. Det slutgiltiga ansvaret för att lösa 
den samordningen ligger emellertid på näringslivet självt, och är inget som Uppsala kommun bör ta på 
sig. 

Stefan Hanna (C) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 153 

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om fler 
studentmedarbetare i skolan 
KSN-2015-1916 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

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

Sammanfattning 
Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 5 oktober 2015, att: 
- Utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att anställa studentmedarbetare inom 
förskola, grundskola, gymnasieskola, sfi och vuxenutbildning. 
- Uppsala kommun anställer studentmedarbetare inom relevant förvaltning för att kunna arbeta med 
kartläggning, performansanalyser, dokumentation och övriga arbetsuppgifter för asylsökande. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till motionen. 

Mattias Kristensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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 Justerandes sign 



18 (35) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 154 

Motion av Jonas Segersam (KD) om reception och kundtjänst för Uppsala 
kommun 
KSN-2016-1853 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

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

Sammanfattning 
Jonas Segersam (KD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 september 
2016, att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att inrätta en samlad kundtjänstfunktion, 
med tillhörande reception, för hela kommunen. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen. 

Marlene Burwick (S) yrkar med instämmande av Rickard Malmström (M2) bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Jonas Segersams (KD) bifallsyrkande till 
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 49r 
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Uplinte KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 155 

Motion av Mohamad Hassan (L) om byggfrämj ande åtgärder 
KSN-2016-0833 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (L) reserverar sig till förmån för eget bifallsyrkande till motionen. 

Närvarande ledamöter (M) reserverar sig till förmån för bifall till egna yrkanden. 

Närvarande ledamöter (C) reserverar sig till fönnån för bifall till egna yrkanden. 

Närvarande ledamöter (KB) reserverar sig till förmån för bifall till egna yrkanden samt avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 155. 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig till förmån för bifall till egna yrkanden. 

Särskilt yttrande 
Närvarande ledamöter (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 155. 

Sammanfattning 
Mohamad Hassan (L), yrkar i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 
april 2016, att: 
- Bygglovsprocessen förenklas genom att en arbetsgrupp bestående av politiker, 
tjänstemän och byggherrar inrättas och arbetar fram förslag på vilka detaljregler som 
bör tas bort och vilka som kan nyanseras och förenklas. 
- En nytt förhållnings- och arbetssätt i kommunen där tätorterna betraktas och behandlas 
som "egna" kommuner skapas. Det ska gälla för byggande, men också för 
näringslivspolitik och företagsetableringar. 
- Utreda hur Uppsalamodellen som har lett till att fler byggherrar är verksamma i 
Uppsala kan utvecklas för att också användas som verktyg för att få fram billiga 
bostäder. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till motionen. 

Erik Pelling (S) yrkar med instämmande av Trond Svendsen (MP) bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionens andra att-sats. 
Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

il 
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upliniul KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

Therez Olsson (M) yrkar bifall till motionens första och tredje att-sats samt att 
besvara motionens andra att-sats enligt kommunstyrelsens förslag till beslut 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionens andra att-sats. 

Stefan Hanna (C) yrkar bifall till motionens andra och tredje att-sats samt att besvara motionens första 
att-sats enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anföranden hålls även av Hanna Mörck (V) och Maria Gardfjell (MP). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer i tur och ordning motionens tre att-satser mot kommunstyrelsens förslag till beslut 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Bilaga A § 155 

Motion av Mohamad Hassan (L) om byggfrämjande åtgärder 

Reservation 

Kristdemokraterna har ofta påtalat vikten av att Uppsala kommun är aktiv i utvecklandet av 
alla tätorter i kommunen. När man passerar Knivsta centrum slås man av skillnaden i 
utvecklingstakt när nu Knivsta har blivit en egen kommun. Storvreta, Skyttorp, Vattholma, 
Almunge, Björklinge och Vänge är några exempel på orter som hade kunnat genomgå en 
liknande utveckling om de bara hade getts samma engagemang, utveckling och styrning 
som egna kommuncentra. Det är därför viktigt att Uppsala kommun inte faller i fällan att 
ensidigt prioritera centralorten när vi har så många orter i kommunen med stor potential. Alla 
kan och vill inte bo inne i Uppsala, därför måste även kransorterna utvecklas både när det 
gäller bostäder och arbetstillfällen. Speciellt gäller detta där det redan finns en utbyggd 
infrastruktur för kommunikationer och VA med mera. Inte minst tryggar befolkningsökningen 
framtiden för många av landsbygdsskolorna, och annan kommunal och offentlig service som 
annars riskerar vikande underlag. 

Vi yrkade därför bifall till motionens andra att-sats 

Jonas Segersam (KD) 

Kommunalråd 



Bilaga B § 155 

Motion av Mohamad Hassan (L) om byggfrämjande åtgärder 

Särskilt yttrande 

Centerpartiet 

Centerpartiet står bakom motionens avsikt. Behovet av såväl bostäder som verksamhetslokaler i 

Uppsala är fortsatt stort, varför det är angeläget att främja byggandet i kommunen. Centerpartiet 

instämmer i att färre och/eller tydligare regler kring byggande vore positivt. Det här området ligger 

dock primärt på riksdagens bord, och nyttan av en kommunal arbetsgrupp bestående av politiker, 

tjänstemän och byggherrar bedömer vi som små. Centerpartiet tror snarare att detta förslag skulle 

öka byråkratin och tungroddheten i detaljplane- och bygglovsprocesserna. 

Däremot ställer sig Centerpartiet positivt till att börja betrakta kommunens tätorter som egna 

kommuner och anpassa byggprocesserna därefter, liksom att utreda hur Uppsalamodellen kan 

utvecklas vidare. Nuvarande organisation av stadsbyggnadsförvaltningen har resulterat i ett för 

Centerpartiet orimligt stort fokus på centralorten, och som en konsekvens av det har utvecklingen i 

många av kommunens mindre tätorter avstannat. En ökad decentralisering skulle innebära att nya 

arbetssätt etableras, där mindre framgångsrika tätorter kan lära av de mer framgångsrika. Knivsta 

kommun är ett gott exempel på hur en tätort som utvecklats långsamt eller inte alls kan blomstra när 

den ges verktyg att styra sin egen utveckling. I maj 2017, 14 år efter att ha brutit sig ur Uppsala 

kommun, rankades Knivsta kommun som Sveriges mest attraktiva kommun av tidningen Dagens 

Samhälle. 

Uppsalamodellen har ökat konkurrensen på byggmarknaden i Uppsala, vilket resulterat i en kraftig 

ökning av byggandet i kommunen. Behovet av att bygga bostäder är fortsatt stort i Uppsala, men att 

få fram nya lägenheter är inte den enda utmaningen. Framöver ser Centerpartiet en risk för att 

nyproducerade lägenheter blir så dyra att stora grupper inte kommer ha råd att bo i dem, med ökad 

trångboddhet och segregation som följd. En utveckling av Uppsalamodellen som tillsammans med 

statliga byggregeländringar ser Centerpartiet som positivt. 

Stefan Hanna (C) 



21(35) 

uplatifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 156 

Motion av Stefan Hanna (C) om att anlägga pendlarparkeringar 
KSN-2015-2446 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande samt avger skriftlig reservation 
enligt bilaga A § 156. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (C) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 
december 2015, att: 
- Kommunen som ett led i arbetet med att stärka Uppsalas landsbygd, under 2016 
projekterar för att i Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge låta bygga minst 40 
pendlarparkeringar eller efter parkeringsnonnen 0,025/boende i respektive tätort på 
kommunägd mark i omedelbar anslutning till kollektivtrafikhållplatser. 
- En del av dessa parkeringsplatser ska rustas med elladdstolpar i enlighet med Uppsala 
klimatprotokoll för att underlätta och uppmuntra till att leva mer klimatneutralt på 
landsbygden. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar med instämmande av Margit Borgström (KD) bifall till motionen samt på 
följande tillägg: 
att Uppsala kommun före utgången av 2017 påbörjar projektering för att anlägga 
pendlarparkeringar på kommunägd mark i direkt anslutning till kollektivtrafikhållplatser i 
Vänge, Björklinge, Vattholtna och Almunge, 

att en del av dessa parkeringsplatser ska rustas med elladdstolpar i enlighet med Uppsala 
klimatprotokoll för att underlätta och uppmuntra till att leva mer klirnatneutralt på 
landsbygden. 

Johan Lundqvist (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anföranden hålls även av Hannes Beckman (M) och Erik Pelling (S). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Stefan Hannas (C) yrkande mot kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Bilaga A § 156 

Motion av Stefan Hanna (C) om att anlägga pendlarparkeringar 

Reservation 

Centerpartiet 

Att anlägga pendlarparkeringar i de mindre tätorterna runtom i Uppsala kommun är ett viktigt 

instrument fdi-  att göra det möjligt för fler att resa med kollektivtrafiken. Ett ökat 

kollektivtrafikresande skulle vara väldigt positivt för Uppsalas miljö och dessutom öka vårt bidrag till 

den globala gröna omställningen. 

Centerpartiet reserverade sig därför till förmån för 

att Uppsala kommun före utgången av 2017 påbörjar projektering för att anlägga 

pendlarparkeringar på kommunägd mark i direkt anslutning till kollektivtrafikhållplatser i 

Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge. 

att en del av dessa parkeringsplatser ska rustas med elladdstolpar i enlighet med Uppsala 

klimatprotokoll för att underlätta och uppmuntra till att leva mer klimatneutralt på 

landsbygden. 

Stefan Hanna (C) 



Justerandes sign 

22 (35) 

unMeal.fi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 157 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att locka USA-baserade bolag till 
Uppsala, undan Trumps protektionistiska politik 
KSN-2017-1293 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

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

Sammanfattning 
Mohamad Hassan (L) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari, 
yrkat att kommunstyrelsen ges i uppdrag att bevaka och uppvakta USA-baserade bolag i syfte att locka 
dessa till Uppsala. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar med instämmande av Fredrik Ahlstedt (M) bifall till motionen. 

Marlene Burwick (S) yrkar med instämmande av Maria Gardijell (MP) bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Anföranden hålls även av Ehsan Nasari (C) och Erik Pelling (S). 

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 



23 (35) 

upPleifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 158 

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

Anna Manell (L) har ställt en interpellation till utbildningsnämndens ordförande Caroline Hoffstedt 
(S) som besvarar interpellationen. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Anna Manell (L), Caroline Hoffstedt (S), Stefan Hanna (C) och Markus 
Lagerquist (M). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

24 (35) 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 159 

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

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

Anföranden 
Anföranden hålls av Christopher Lagerqvist (M), Caroline Hoffstedt (S), Torbjörn Aronsson (KD), 
Martin Wisell (KD), Markus Lagerquist (M), Ehsan Nasari (C) och Mattias Kristenson (S). 

Utdragsbestyrkande 



25 (35) 

upPleifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 160 

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

Markus Lagerquist (M) har ställt en interpellation till utbildningsnämndens ordförande Caroline 
Hoffstedt (S) som besvarar interpellationen. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Markus Lagerquist (M), Caroline Hoffstedt (S), Martin Wisell (KD) och Cecilia 
Forss (M). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



26 (35) 

uplandlue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 161 

Interpellation av Jonas Segersam (1(D) om minnet av förintelsen 
KSN-2017-1282 

Jonas Segersam (KD) har ställt en interpellation till utbildningsnämndens ordförande Caroline 
Hoffstedt (S) som besvarar interpellationen. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Jonas Segersam (KD), Caroline Hoffstedt (S), Ilona Szatmåri Waldau (V), Anna 
Manell (L) Maria Gardfjell (MP) och Mats Gyllander (M). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
'4 

27 (35) 

upP,19,13, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 162 

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

Simon Alm (SD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) 
som överlämnar interpellationen till utbildningsnämndens ordförande Caroline Hoffstedt (S) för 
besvarande. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Simon Alm (SD) och Caroline Hoffstedt (S). 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

28 (35) 

upFleifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 163 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga interpellationen. 

Sammanfattning 
Interpellationen bordläggs då interpellanten inte är närvarande på sammanträdet. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

29 (35) 

Uplatie KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 164 

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

Mohamad Hassan (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick 
(S) som besvarar interpellationen. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Mohamad Hassan (L), Marlene Burwick (S) och Bona Szatmåri Waldau (V). 

Utdragsbestyrkande 



30 (35) 

upPleifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 165 

Interpellation av Anna Manell (L) om likvärdiga villkor för elever med 
funktionsnedsättningar 
KSN-2017-1690 

Anna Manell (L) har ställt en interpellation till utbildningsnämndens ordförande Caroline Hoffstedt 
(S) som besvarar interpellationen. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Anna Manell (L), Caroline Hoffstedt (S) och Martin Wisell (Kl)). 

Utdragsbestyrkande Justerr siign 



31(35) 

upP19», KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 166 

Interpellation av Anna Manell (L) om hur majoriteten planerar att lösa 
köerna i förskolan 
KSN-2017-2012 

Anna Manell (L) har ställt en interpellation till utbildningsnämndens ordförande Caroline Hoffstedt 
(S) som besvarar interpellationen. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Anna Manell (L), Caroline Hoffstedt (S), Anne Lennartsson (C) och Stefan 
Hanna (C). 

Justerandes sign tt Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

32 (35) 

uplatifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 167 

Interpellation av Jonas Segersam (KD) om att utveckla Uppsalas historiska 
centrum 
KSN-2017-2013 

Jonas Segersam (KD) har ställt en interpellation till plan- och byggnadsnämndens ordförande Erik 
pelling (S) som besvarar interpellationen. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Jonas Segersam (KD), Erik Pelling (S), Trond Svendsen (MP), Hanna Mörck (V), 
Liv Hahne (M), Josef Saffady Åhslund (Fl), Arne Sandemo (M) och Maria Gardfjell (MP). 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes si_gn 

33 (35) 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 168 

Fråga av Stefan Hanna (C) om de dåliga underlagen på kommunens 
elitfotbollsplaner, KSN-2017-2089 

Stefan Hanna (C) har ställt en fråga till idrotts- och fritidsnämndens ordförande Rickard Malmström 
(M2) som besvarar frågan. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

-----____I 

34 (35) 

upkInalki KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 169 

Fråga av Liv Hahne (M) om bygglovsbefriade solceller och solpaneler, 
KSN-2017-2406 

Liv Hahne (M) har ställt en fråga till plan- och byggnadsnämndens ordförande Erik Pelling (S) som 
besvarar frågan. 

Utdragsbestyrkande 

61--- 



Justerandes sign 

35 (35) 

LAPPRI& KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-05-29 

§ 170 

Under sammanträdet inlämnade motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Motioner 
Motion av Martin Wisell (KD) om att informera om flerfamiljssystem och familjedaghem (KSN-2017- 
2456) 

Utdragsbestyrkande 



Närvarologg för ordinarie ledamöter 
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 klockan 22:04:14. 

Ledamot Logg 

Marlene Burwick (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Erik Pelling (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Caroline Hoffstedt (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Ulrik Wärnsberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Hilde Klasson (S) Peder Granath autoers. kl. 13:16 

Gustav Lantz (S) Maria Gauffin-Röjestål autoers. kl. 13:16 till kl. 16:36 (p16), ord. ankom kl. 
16:36 (p16) 

Elnaz Alizadeh (S) Rafael Waters autoers. kl. 13:16 till kl. 17:23 (p20), ord, ankom kl. 17:23 
(p20) 

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) Maria Patel autoers. kl. 13:16 till kl. 16:52 (p17), ord. ankom kl. 16:52 (p17) 
Staffan Yngve (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Monica Östman (S) 
Bedo Kaplan autoers. kl. 13:16 till kl. 16:56 (p17), Kjell Viberg ers. kl. 16:56 
(p17) 

Inga-Lill Sjöblom (S) 
Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 21:19 (p53), Maria Patel ers. kl. 21:19 
(P53) 

Susanne Eriksson (S) Björn Wall autoers. kl. 13:16 till kl. 13:17, ord, ankom kl. 13:17 
Mattias Kristenson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Eva Christiernin (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Ove Hjorth (S) Gunilla Oltner autoers. kl. 13:16 
Agneta Erikson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Klas-Herrman Lundgren (S) My Lilja autoers. kl. 13:16 

Ylva Stadell (S) 
Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 17:49 (p29), Maria Gauffin-Röjestål 
ers. kl. 17:49 (p29) 

Stavros Giangozoglou (S) 
Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 18:11 (p31), Rafael Waters ers. kl. 
18:11 (p31) 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 20:01 (p39), Johan Carlsson ers. kl. 
20:01 (p39) 

Marta Obminska (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Therez Olsson (M) 
Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 18:10 (p31), Arne Sandemo ers. kl. 
18:10 (p31) 

Inger Söderberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Liv Hahne (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Alexandra Westman (M) 
Bekir Jusufbasic autoers. kl. 13:16 till kl. 14:21 (p26), ord. ankom kl. 14:21 
(p26) 

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. 14:00 (p26), ord. ankom kl. 
14:00 (p26) 

Kristian P Ljungberg (M) Stig Rådahl autoers. kl. 13:16 till kl. 17:23 (p20), ord. ankom kl. 17:23 (p20) 
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 
Rickard Malmström (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Linda Eskilsson (MP) Jonas Andersson autoers. kl. 13:16 

Johan Lundqvist (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 19:30 (p35), Helena Nordström-
Källström ers. kl. 19:30 (p35) 

Mohamad Tahir (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 20:43 (p48), Per-Eric Rosén ers. kl. 
20:43 (p48) 

Sida 1 av 2 



Forts. närvarologg närvarologg den 29 maj 2017 klockan 22:04:14. 

Ledamot Logg 

Tarja Onegård (MP) 
Helena Nordström-Källström autoers. kl. 13:16 till kl. 16:36 (p16), ord. 
ankom kl. 16:36 (p16) 

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 

K011ike Montgomery (MP) 
Per-Eric Rosån autoers. kl. 13:16 till kl. 17:23 (p20), ord. ankom kl. 17:23 
(p20) 

Hona Szatmåri Waldau (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Hanna Mörck (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Sverker Aslund (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Karolin Lundström (V) Lars-Håkan Andersson autoers. kl. 13:16 

Tobias Smedberg (V) 
Florian Burmeister autoers. kl. 13:16 till kl. 14:31 (p28), ord. ankom kl. 
14:31 (p28) 

Liza Boäthius (V) 
Deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 16:53 (p17), Florian Burmeister ers. kl. 
16:53 (p17) 

Kjell Haglund (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Edip Akay (V) Daniel Rogozinski autoers. kl. 13:16 
Mohamad Hassan (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Anna Manell (L) 
Malin Sjöberg Högrell autoers. kl. 13:16 till kl. 17:22 (p17), ord. ankom kl. 
17:22 (p17) 

Eva Edwardsson (L) 
Thea Andersson autoers. kl. 13:16 till kl. 13:26 (p18), ord. ankom kl. 13:26 
(p18) 

Benny Lindholm (L) 
Thea Andersson ers. kl. 13:26 (p18) till kl. 17:44 (p29), Malin Sjöberg 
Högrell ers. kl. 17:45 (p29) till kl. 17:47 (p29) 

Anders A Aronsson (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Anders Westerlind (L) Peter Nordgren ers. kl. 13:37 (p23) 
Urban Wästljung (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 21:47 (p55) 
Stefan Hanna (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Anne Lennartsson (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Örjan Berglund (C) Ulf Schmidt autoers. kl. 13:16 
Mia Nordström (C) Karin Ericsson autoers. kl. 13:16 
Ehsan Nasari (C) Ankom kl. 13:49 (p24) 
Cecilia Oksanen (C) Ankom kl. 13:47 (p24), utgår kl. 17:24 (p20) 
Pavel Gamov (SD) Pirita Ouchterlony-Simu autoers. kl. 13:16 
Simon Alm (SD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Mikael Johansson (SD) Lisen Burmeister autoers. kl. 13:16 
David Perez (SD) Ankom kl. 16:54 (p17) 
Sven Walfridsson (SD) 
Jonas Segersam (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Martin Wisell (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Torbjörn Aronson (KD) 
Deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 21:30 (p53), Ingemar Wirsån ers. kl. 
21:30 (p53) 

Margit Borgström (KD) 
Ulla Johansson autoers. kl. 13:16 till kl. 15:54 (p15), ord. ankom kl. 15:54 
(p15) 

Mona Camara Sylvan (Fl) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Tomas Karlsson (Fl) 
Sadaf Nasiripour autoers. kl. 13:16 till kl. 13:25 (p18), Josef Saffady 
Ahslund ers. kl. 13:25 (p18) 
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Ankom kl. 16:27 (p15) " 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 * My Lilja (S) 
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 * Jonny Husén (S) 

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

Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 *Siw Björkgren (MP) 

Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 * Ulf Schmidt (C) 
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 " Karin Ericsson (C) 

Bilaga  till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Närvarologg för ersättare 
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 klockan 22:05:07. 

* Maria Gauffin-Röjestål (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 

* Bedo Kaplan (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 16:56 (p17) 
* Kerstin Westman (S) Ankom kl. 16:27 (p15) 

" Arne Sandemo (M) Ankom kl. 13:25 (p18) 
" Johan Carlsson (M) Ankom kl. 13:59 (p26) 
*Carolina Bringborn Anadol (M) 
" Mats HanAn (M) Ankom kl. 13:22 (p18) 
" Lars Harlin (M) 
* Bekir Jusufbasic (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
" Madeleine Andersson (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 

* Jonas Andersson (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
" Helena Nordström-Källström 
(MP) 
* Per-Eric Rosén (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 

*Salvador Rincon-Amat (MP) Ankom kl. 13:23 (p18) 
*Terence Hongslo (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
" Lars-Håkan Andersson (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 16:53 (p17), ers. återk. kl. 16:53 
(p17)  

* Bodil Brutemark (V) 
" Daniel Rogozinski (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Malin Sjöberg Högrell (L) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 17:47 (p29) 
" Peter Nordgren (L) Ankom kl. 13:37 (p23) 
" Agneta Simonsson (L) 
*Thea Andersson (L) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 17:44 (p29) 

* Ingmar Jansson (C) 
" Pirita Ouchterlony-Simu (SD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
*Anders Sehlin (SD) 
* Lisen Burmeister (SD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Ulla Johansson (KD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 18:02 (p30) 
* Ingemar WirAn (KD) Ankom kl. 16:43 (p16) 

Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 13:25 (p18), ers. återk. kl. 13:25 
(p18)  

* Josef Saffady Åhslund (Fl) Ankom kl. 13:25 (p18) 
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Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 

" Flo rian Burmeister (V) 

*Sadaf Nasiripour (Fl) 

Uo.(. 
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