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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

Plats och tid: 	Uppsala Konsert och Kongress, sal B, 13:15 - 20.04 

Carl Lindberg (S) ordförande 
Johan Edstav (MP) 1:e vice 
ordförande 
Magnus Åkerman (M) 2.e vice 
ordförande §§ 169-189 
Emilie Sundell, sekreterare 
Lena Grapp, stadsjurist 
Sverker Åslund (V) 
Anders A Aronsson (L) 

Presidium: 

Övriga 
deltagare: 
Utses att justera: 

Ersättare: Ledamöter och ersättare redovisas 
i bilaga 1. 

Paragrafer: 	169 - 194 

Justeringens 
plats och tid: 	Statio4sgatan 12,, den 10 oktober 2016, kl. 09.30 

Underskrifter: "M,  

Carl Lindberg (S), ordförande 	 ver er Åsl d (V) justerare 

Emilie Sundell, Sekreterare 	 Anders A Aronsson (L), justerare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: 	 Kommunfullmäktige 
Datum: 	 2016-10-03 	 Sista dag att överklaga: 	2016-11-02 
Anslag sätts upp: 	2016-10-11 	 Anslaget tas ner: 	2016-11-03 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 	www.uppsala.se  och Skt.\)(3.KS ck" \-2, 

Underskrift: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 169 

Val av justerare samt tid och plats för justering av protokollet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Sverker Åslund (V) och Anders A Aronsson (L) att justera protokollet, 

att till ersättare utse Hanna Mörck (V) och Urban Wästljung (L) samt, 

att justeringen äger rum måndag 10 oktober kl 09.30 på Stationsgatan 12. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 170 

Uppsala kommuns hedersmedaljörer 2016 

Ärendet 
Ordföranden presenterar Uppsala kommuns hedersmedaljörer 2016. 

De fem hedersmedaljörerna är: 
Janette Brandt, förlossningspedagog 
Gunnar Haeggblom, idrottsprofil 
Ola Larsmo, författare 
Maj-Lis Pettersson, hortonom och växtskyddsexpert. 
Lars Svensson, företagare 

Justerandes Utdragsbestyrkande 

LM 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 171 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa föredragningslistan med ändrad ordning i enlighet med ordförandens förslag. 

Ärendet 
Ordföranden föreslår att behandling av beslutsärenden börjar kl 14.30. Ordföranden föreslår också att 
ärende 148. Interpellation av Jonas Segersam (KD) om familjerådgivningen behandlas först av 
interpellationerna samt att ärende 145. Motion av Therez Olsson och Carolina Bringborn Anadol 
(båda M) om att införa Uppsalavärdar för fler vägar till jobb samt för en ren och välkomnande 
kommun behandlas som tredje motion, direkt efter motionerna som bordlades vid fullmäktiges 
sammanträde 5 september. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 172 

Anmälningsärenden - Inkommen rapport samt information om rapport 

Anmäls 

Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 
stöd och service till vissa fu.nktionshindrade (LSS) den 31 mars 2016 (KSN-2016-1458) 

Information om rapport från inspektion av överförmyndarnämnd (KSN-2016-1951) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 173 

Anmälningsärende - Protokoll 

Anmäls 

Protokoll från Stiftelsen Jälla egendoms sammanträde 2016-06-21 (KSN-2016-0660) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 174 

Anmälningsärende - Anmälan om nya ledamöter och ersättare för 
ledamöter i kommunfullmäktige 

Anmäls 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 16 
september 2016 till och med den 14 oktober 2018. 
Kommun: Uppsala 
Parti: Miljöpartiet de gröna 
Ny ledamot: Asa Puide 
Ny ersättare: Mari Rosenkvist 
Avgången ledamot: Alf Karlsson 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 16 
september 2016 till och med den 14 oktober 2018. 
Kommun: Uppsala 
Parti: Moderaterna 
Ny ledamot: Hannes Beckman 
Ny ersättare: Stig Rådahl 
Avgången ledamot: Sofia Spolander 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 175 

Anmälningsärende - Avsägelser förtroendevalda 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja begärda avsägelser. 

Ärendet 

Socialnämnden Ersättare Josef Agnarsson (KD) 
Uppsala Tingsrätt Nämndeman Lovisa Lindberg (MP) 
Uppsala Tingsrätt Nämndeman Andreas Torsman (V) 
Kulturnämnden Ledamot Moa Borg (M) 
Kommunfullmäktige Ersättare Mari Rosenkvist (MP) 
Uppsalahem AB Ordförande Susanne Eriksson (S) 
Uppsalahem AB Suppleant Mimmi Westerlund (KD) 
Kulturnämnden Ersättare Madeleine Bengtsson (S) 
Arbetsmarknadsnämnden Ersättare Ylva Gäverth (M) 
Kommunfullmäktige Ledamot Javiera Cifuentes (V) 
Kommunfullmäktiges 
valberedning 

Ersättare Javiera Cifuentes (V) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 176 

Anmälningsärende - Inlämnade interpellationer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 7-8 
november 2016. 

Ärendet 
Interpellation av Anna Manell (L) om bristande genomslag för politiskt fattade beslut angående 
modersmålsstöd i förskolan (KSN-2016-1990) 

Interpellation av Cecilia Forss (M) om företagsklimatet i Uppsala (KSN-2016-1991) 

Interpellation av Fredrik Ahlstedt (M) om Uppsalas företagsklimat - Servicen i Uppsala bland den 
sämsta i landet (KSN-2016-1992) 

Interpellation av Fredrik Ahlstedt (M) om det fria skolvalet och valfriheten i Uppsalas kommunala 
skolor (KSN-2016-1993) 

Interpellation av Fredrik Ahlstedt (M) om utvecklingsplaner för Fyrishov (KSN-2016-1994) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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up1129,10, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 177 

Anmälningsärende - Inlämnade motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 
Motion av Jonas Segersam (KD) om modulhus i Uppsala (KSN-2016-1905) 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att iordningsställa Ekebydalen (KSN-2016-1995) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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101?»,13 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 178 

Interpellation av Jonas Segersam (KD) om familj erådgivningen 
KSN-2016-1788 

Ärendet 
Jonas Segersam (KD) har ställt en interpellation om familjerådgivningen till kommunstyrelsens 
ordförande Marlene Burwick (S). Frågan har överlämnats till Bona Szatmåri Waldau (V), 
kommunalråd med ansvar för sociala frågor, för besvarande. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Jonas Segersam (KD) och Bona Szatmari Waldau (V). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

CD7 
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UNO» KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 179 

Interpellation av Mohamad Hassan (L) om Celsiusskolans framtid 
KSN-2016-1371 

Ärendet 
Mohamad Hassan (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick 
(S) om Celsiusskolans framtid. Interpellationen har överlämnats till Caroline Hoffstedt (S), ordförande 
i utbildningsnämnden, för besvarande. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Mohamad Hassan (L), Caroline Hoffstedt (S) och Christopher Lagerqvist (M). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP1111.9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 180 

Interpellation av Fredrik Ahlstedt (M) om fler arbetstillfällen inom 
besöksnäringen 
KSN-2016-1786 

Ärendet 
Fredrik Ahlstedt (M) har ställt en interpellation om fler arbetstillfällen inom besöksnäringen till 
kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S). Marlene Burwick (S) besvarar interpellationen. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Fredrik Ahlstedt (M), Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MP), Tobias 
Smedberg (V), Stefan Hanna (C), Markus Lagerquist (M) och Jonas Segersam (1(D). 

   

Justerandes sign 
/ 

Utdragsbestyrkande 
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Uplinlue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 181 

Valärenden 
KSN-2016-0004 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att förrätta val i enlighet med valberedningens förslag: 

Nämndeman i Uppsala Tingsrätt, Daniela Krajisnik (MP) 

Ledamot i Gatu- och samhällsmiljönämnden, Bodil Brutemark (V) 

Ledamot i arbetsmarknadsnämnden, Per Eric Rosen (MP) 

Ersättare i arbetsmarknadsnämnden, Oliver Björklund (MP) 

Nämndeman i Uppsala Tingsrätt, Anita Wigdahl (MP) 

Ersättare i socialnämnden, Åsa Samuelsson (KD) 

Ordförande i Uppsalahem AB, Elnaz Alizadeh (S) 

att förrätta på kommunfullmäktige tillkomna fyllnadsval 

Ledamot i kulturnämnden, Tomas Lind (S) 

Suppleant i Uppsalahem AB, Josef Agnarsson (KD) 

Ersättare i kulturnämnden, Agneta Gille (S) 

att bordlägga följande val: 

Ersättare i omsorgsnämnden (ffi (a) 

Ledamot i kommunfullmäktiges valberedning (MY) 

Ombud för Mälarens Vattenvårdsförbund (MP) 

Ersättare i namngivningsnämnden (S) 

Nämndeman i Uppsala Tingsrätt (V) 

Okb 	7c.5.KSe_ evkK, 	'LID§ L  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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uprIfifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

Forts § 181 

Ledamot i kulturnämnden (M) 

Ersättare i gatu- och samhällsmiljönämnden (V) 

Ersättare i arbetsmarknadsnämnden (M) 

Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning (V) 

Ersättare i kulturnämnden (S) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPle», KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 182 

Revidering av finanspolicy med riktlinjer och ramar 
KSN-2016-1315 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa finanspolicy enligt ärendets bilaga 1. 

att fastställa reviderad Elhandelsstrategi enligt ärendets underbilaga 2.6 i riktlinjer och ramar för 
finansverksamheten. 

Anmäls att kommunstyrelsen beslutat 

att fastställa övriga riktlinjer och ramar för finansverksamheten enligt bilaga 2. 

Ärendet 
Enligt gällande ordning för finanspolicy ska den ses över minst en gång per mandatperiod. 

Utöver det generella kravet att göra en översyn finns det förhållanden som ändrats, exempelvis synsätt 
kring placering av kapital och organisatoriska justeringar. Kopplat till policyn finns riktlinjer och 
ramar, som kommunstyrelsen beslutar om. Även riktlinjerna har setts över och föreslås förändras. 

De förändringar som föreslås har markerats i förslaget till policy, 
bilaga 1, samt riktlinjer och ramar, bilaga 2. 

Yrkanden 
Marlene Burwick (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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UH:ab KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 183 

Attestreglemente 
KSN-2016-1445 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta attestreglemente enligt ärendets bilaga. 

Ärendet 
Attestreglementet är en del av Uppsala kommuns arbete med intern kontroll. Respektive nämnd inom 
Uppsala kommun är ansvarig för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och har därmed 
att säkerställa att bestämmelser enligt detta reglemente iakttas. Nämnderna förväntas i tillämpliga 
delar anpassa sina delegationsordningar till attestreglementet. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPRI.9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 184 

Förnyad permutationsansökan för Arbetarbostadsstiftelsen 
KSN-2013-1414 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ansöka om tillstånd hos Kammarkollegiet att ändra Arbetarbostadsstiftelsens ändamål till 
följande lydelse: "Stiftelsens löpande avkastning ska, sedan 10 procent avsatts till kapitalet, 
delas ut till behövande personer bosatta i Uppsala kommun för boendekostnader". 

Anmäls att kommunstyrelsen beslutat 

att delegera till Kommittén för utdelning från donationsstiftelserna att fördela de medel som 
kommunstyrelsen anvisar från Arbetarbostadsstiftelsen, samt 

att bemyndiga tjänsteman Silja Marandi att inom ramen för ärendet ha kontakten med 
Kammarkollegiet under den fortsatta handläggningen av ansökan och även ha rätt att justera 
ansökan under handläggningens tid. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 21 mars 2016 att ansöka om tillstånd hos Kammarkollegiet att 
ändra Arbetarbostadsstiftelsens stadgar på så sätt att stiftelsens kapital skulle få förvaltas 
finansiellt och utdelning ske i form av stipendier till ekonomiskt behövande för 
bostadsändamål. 

Kammarkollegiet har nu bett om komplettering, ärendets bilaga, och gett förslag till ändringar i 
formuleringen av ändamålet, varför nytt beslut måste fattas i kommunfullmäktige. 
I Reglemente för kommittén för utdelning från donationsstiftelserna stadgas att 
kommunstyrelsen kan delegera åt kommittén att fördela medel från de stiftelser man anvisar. 
Kommittén har sedan tidigare delegation att fördela medel från övriga förvaltade 
donationsstiftelserna med sociala ändamål, varför det är lämpligt att de även fördelar 
avkastningen från Arbetarbostadsstiftelsen. Kammarkollegiet har föreslagit att en särskild person utses 
med rätt att justera permutationsansökan i syfte förenkla den fortsatta handläggningen. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 185 

Motion av Mohammad Hassan (L) om att göra avsnittet på Östra Ågatan 
mellan Dombron och Gotlands Nation mer tillgänglig för flanörer. 
KSN-2015-1629 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med hänvisning till föredragningen i ärendet. 

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

Ärendet 
Mohammad Hassan (L) har i motion, väckt den 7 september 2015, yrkat att kommunfullmäktige 
beslutar; 

- att skapa fina promenadstråk med åkontakt längs Fyrisån mellan Dombron och 
Gotlands nation, 

- att ta bort de outnyttjade cykelparkeringarna och ersätta dem med motsvarande antal 
cykelställ några meter närmare stan där nyttjandegraden brukar vara väsentligt högre. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar med instämmande av Mia Nordström (C) och Margit Borgström (KD) 
bifall till motionen. 

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

Anföranden hålls även av Hanna Mörck (V) och Hannes Beckman (M). 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,20.9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 186 

Motion av Simon Alm (SD) om att förbättra bygglovsprocessen i Uppsala 
kommun 
KSN-2016-0244 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Reservation 
Närvarande ledamöter i (SD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Särskilt yttrande 
Närvarande ledamöter i (M), (L), (C) och (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 186. 

Ärendet 
Simon Alm (SD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 
januari 2016, 

- att handläggningstiden för kompletta bygglovsansökningar inte ska överskrida sex 
veckor, 

- att bygglovsavgiften halveras vid fall där en bygglovsansökan inte hanteras enligt en 
handläggningstid om sex veckor 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 

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

Anföranden hålls även av Therez Olsson (M), Cecilia Oksanen (C) och Simon Alm (SD). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Simon Alms (SD) bifallsyrkande till 
motionen och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerajds ign 
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uplilelue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 187 

Motion av Therez Olsson och Carolina Bringborn Anadol (båda M) om att 
införa Uppsalavärdar för fler vägar till jobb samt för en ren och 
välkomnande kommun 
KSN-2015-2345 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

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

Ärendet 
Therez Olsson och Carolina Bringborn Anadol (båda M) föreslår i motion, väckt vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 7 december 2015, att; 

- Det utreds hur Stockholms modell kan anpassas och införas i Uppsala kommun med målet att skapa 
fler arbeten samt en renare och tryggare miljö. 

- Utreda hur en satsning på Uppsalavärdar kan bidra till nya jobb i Uppsala. 

Yrkanden 
Carolina Bringborn Anadol (M) yrkar med instämmande av Therez Olsson (M), Margit Borgström 
(KD), Ehsan Nasari (C) och Stefan Hanna (C) bifall till motionen. 

Ulrik Wämsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anföranden hålls även av Tobias Smedberg (V), Maria Gardfjell (MP) och Benny Lindholm (L). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Carolina Bringbom Anadols (M) 
bifallsyrkande till motionen och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes, sign 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 188 

Motion av Anna Manell (L) om att avsätta förstelärare för arbete med 
särbegåvade barn 
KSN-2016-0114 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionens första att-sats, samt 

att i övrigt besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

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

Ärendet 
Anna Manell (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 25 januari 
2016, att: 

- Handlingsplanen för särbegåvade elever följs upp. 

- Förstelärare på grundskolenivå och gymnasienivå viks åt att arbeta med särbegåvade 
barn. 

Yrkanden 
Anna Manell (L) yrkar bifall till motionen. 

Klas-Herman Lundgren (S) yrkar med instämmande av Margit Borgström (KD) och Sverker /blund 
(V) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anförande hålls även av Christopher Lagerqvist (M) och Linda Eskilsson (MP). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Anna Manells (L) bifallsyrkande till 
motionen och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Upliffilue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 189 

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om yrkesskolor och 
ökad effektivisering och ökat samarbete mellan skolformerna 
KSN-2015-1917 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 
Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 5 oktober 2015 att; 

- Utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utarbeta yrkesskoleprogram i 
samarbete med relevanta branscher i enlighet med motionen. 

- Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjliga lokaler för samutnyttjande av gymnasieskolan 
och yrkesskolan i yrkesprogrammen. 

- Utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna till bättre 
samarbete mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen för att säkerställa god tillgång på lärare. 

Yrkanden 
Anna Manell (L) yrkar med instämmande av Margit Borgström (KD), Anne Lennartsson (C), och 
Benny Lindholm (L) bifall till motionen. 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anförande hålls även av Caroline Hoffstedt (S). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Anna Manells (L) bifallsyrkande till 
motionen och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 3  Justertnlfs *gn 

, 
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upRelf, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 190 

Sambehandling av ärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att hålla samman debatterna i ärende 142 och 143 enligt ordförandens förslag. 

Ärendet 
Ordföranden föreslår att ärende 142. Motion av Mohamad Hassan (L) om att ta hänsyn till bilburna 
företagare vid ombyggnation av gator, och ärende 143. Motion av Mohamad Hassan (L) om hur 
kommunen ska hantera avstängningar av gator vid ombyggnation, behandlas tillsammans i en och 
samma debatt. 

Utdragsbestyrkande Justrde ' sign 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 191 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att ta hänsyn till bilburna företagare 
vid ombyggnad av gator 
KSN-2016-0203 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

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

Ärendet 
Mohamad Hassan (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 
januari 2016, att 

- Avvakta omläggningar av viktiga trafikleder i Uppsala kommun tills en utvärdering av 
effekten för de bilburna företagarna har gjorts, 

- Inför varje investering på gator och torg ska en konsekvensanalys göras utifrån en 
helhet, där barn- funktionsnedsättning-, äldre-, ungdoms- och företagarperspektiv ska 
beakta, så väl som milj öaspekter, 

- Investeringsbeslutet ska byggas på forskning men också praktiska erfarenheter. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar med instämmande av Simon Alm (SD) bifall till motionen. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar med instämmande av Ingemar Wirs&I (KD) bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Anföranden hålls även av Mia Nordström (C), Hannes Beckman (M) och Stefan Hanna (C). 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,23.1.9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 192 

Motion av Mohamad Hassan (L) om hur kommunen ska hantera 
avstängningar av gator vid ombyggnation 
KSN-2015-2370 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

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

Ärendet 
Mohamad Hassan (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
7 december 2015, att; 

- Införa en tidsgaranti för hur länge en gata får vara avstängd. 

- Berörda näringsidkare får ännu större inflytande över processen direkt från kommunen och 
inte bara via sina hyresvärdar. 

- Kommunen i alla upphandlingar ska kräva att avstängningar av gator i framtiden ska ske på 
ett tydligt, estetiskt tilltalande och informativt sätt. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar med instämmande av Simon Alm (SD) och Ingemar Wirsål (KD) bifall 
till motionen. 

Maria Gardfiell (IVIP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anföranden hålls även av Mia Nordström (C), Hannes Beckman (M) och Stefan Hanna (C). 

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

Utdragsbestyrkande Justerjarsi 
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upP,M11.9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 193 

Motion av Stefan Hanna (C) om särskilt äldreboende med en palliativ enhet 
kallad "Omtanken" 
KSN-2015-2157 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

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

Ärendet 
Stefan Hanna (C) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 november 2015, 
föreslagit att; 

- sex till åtta palliativa vårdplatser upphandlas på marknaden som erbjuder särskilt boende för äldre, 

- två till tre gästrum för anhöriga finns tillgängliga i anslutning till de palliativa vårdplatserna. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar med instämmande av Johan Carlsson (M), Ulla Johansson (KD) och Karin 
Ericsson (C) bifall till motionen. 

Monica Östman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anföranden hålls även av Kjell Haglund (V) och Simon Alm (SD). 

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

Utdragsbestyrkande Justera eysign 
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Uppsala   , KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-10-03 

§ 194 

Vid sammanträdet inlämnad motion 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsens för beredning. 

Ärendet 
Motion av Jonas Segersam och Ulla Johansson (båda KD) angående nya seniorträffpunkter i Uppsala 
kommun. (KSN-2016-2040) 

Utdragsbestyrkande Justeran  3  

\_ 



Bilaga A § 186 

Motion av Simon Alm (SD) om att förbättra bygglovsprocessen i Uppsala 
kommun 

Särskilt yttrande 
M, L, C och KD 

Uppsala växer och Alliansen i Uppsala välkomnar denna utveckling och står för en politik 
som syftar till att möjliggöra människors livsdrömmar. Uppsalaboma ska ha frihet att välja 
mellan olika boendealternativ och olika boendemiljöer. Därför är vi positiva till byggande i 
såväl stad som på landsbygden. Vi i Alliansen ser ett stort behov av alla boendeformer. 

Vi i Alliansen är positiva till förslag som kan förbättra bygglovsprocessema och vi välkomnar 
effektiviseringar. Under den förra mandatperioden inleddes ett brett arbete för att bland annat 
stärka servicegarantierna mot den enskilde i byggprocessen. Ett av de beslut som fattades 
härrörde just frågan om reducering av avgift vid försenad handläggning. Alliansen beslutade i 
slutet av år 2014 att ersättning skulle utgå till den sökande i de fall bygglovet blev försenat, 
och förseningen inte berodde på den sökande, enligt en av nämnden fastslagen modell. I 
samband med införandet av detta 2015 gjordes en förnyad juridisk bedömning som menade 
att det fanns juridiska utmaningar varvid den rödgröna majoriteten upphävde beslutet. I syfte 
att förbättra servicen till Uppsalaboma yrkade Alliansen då på att ge 
stadsbyggnadsförvaltningen i nytt uppdrag att bereda förslag för att stärka servicegarantin för 
den enskilde och koppla det till en rimlig kostnadsreducering. Detta röstades ned av de 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. 

Att införa en garanti utan konsekvens är en tandlös åtgärd. Vi förstår motionärens ambition 
och vi har aktivt drivit frågan och är fortsatt angelägna om att fortsätta att förbättra 
bygglovsprocesserna. Samtidigt kan vi konstatera att det aktuella förslaget som motionen 
avser inte förenklar bygglovsprocessema. För att uppnå effektiva bygglovsprocesser är det 
inte bara viktigt att det går snabbt. Det är av stor vikt att det blir regelrätt och rättssäkert för 
alla inblandade. Handläggningen ska ske skyndsamt men korrekt. Grannar ska ges tid att yttra 
sig och kraven enligt lagstiftningen ska uppfyllas. 

Vi vill understryka att det är av stor vikt att den som vill bygga i Uppsala möts av en positiv 
och välkomnande inställning från kommunen. Vi bör sträva efter att värna äganderätten, att gå 
människor till mötes och att bejaka människors vilja att bygga det egna huset, som många 
gånger är en livsdröm och för de flesta den största investeringen i livet. Ett exempel på hur 
detta kan lösas rent konkret är att ändra de lydelser som begränsar utbyggnaden i stadens 
omland i den översiktsplan som är på väg fram. Vi vill att ny bebyggelse tillåts i stadens 
omland såvida detta inte innebär att större exploateringar i form av nya utvecklingsområden 
förhindras växa fram i ett planeringsperspektiv till 2030. 

Fredrik Ahlstedt (M) 	 Mohamad Hassan (L) 
Anne Lennartsson (C) 	 Jonas Segersam (KD) 
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