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Uppsala, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 171 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Mats Gyllander (M) och Eva Adler (MP) till justerare, 

att utse Bekir Jusufbasic (M) och Ahmad Orfali (MT) till ersättare för justerarna, samt 

att justeringen äger rum 27 juni id 09.30 på Stationsgatan 12. 

Utdragsbestyrkande Justeran *gn 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 172 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 173 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden till protokollet. 

Förteckning över anmälningsärenden 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen per 31 mars 2017 (KSN-2017-2495) 

Svenska Kommun Försäkrings AB årsredovisning 2016. 

Utdragsbestyrkande ek 91t,  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 174 

Inlämnade interpellationer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 11 
september 2017. 

Interpellationer 
Interpellation av Torbjörn Aronson (KD) om bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet (KSN- 
2017-2464) 

Interpellation av Jonas Segersam (KD) om arenor och idrott (KSN-2017-2602) 

Interpellation av Urban Wästljung (L) om arbetet med fossilfria arbetsmaskiner (KSN-2017-2603) 

Interpellation av Hannes Beckman (M) om förbättrad framkomlighet i nytt linjenät i Uppsala stad 
(KSN-2017-2604) 

Utdragsbestyrkande Justera e sign 

[pik ec(_ 



Uppsala   . KOMMUNFULLMÄKTIGE 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 175 

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

Benny Lindholm (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick 
(S) som överlämnat interpellationen till Eva Christiernin (S) för besvarande. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Benny Lindholm (L), Eva Christiernin (S), Åsa Strahlemo (MP), Stig Rådahl (M) 
och Kjell Haglund (V). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
4 e_tt 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 176 

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

Stefan Hanna (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) 
som besvarar interpellationen. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Stefan Hanna (C), Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MP) och Jonas 
Segersam (KD). 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

Uppsala 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

8(35) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 177 

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

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), Anders A Aronsson (L), Peter 
Nordgren (L), Hanna Mörck (V) och Maria Gardfjell (MP). 

Utdragsbestyrkande 

q qv 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 178 

Avsägelser 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga följande förtroendevalda från sina uppdrag: 

Organ 

Uppsala Tingsrätt 

Uppsala Kommun Sport-
och Rekreationsfastigheter 
AB 
Uppsala Tingsrätt 

Gatu- och 
samhällsmijönämnden  

Nämndeman Resit Batti (S) 

2:e vice Mia Nordström (C) Från och med 2017-08-01 
ordförande 

Uppdrag Namn Parti 

Nämndeman Linda Linebäck (KD) 

Suppleant Marco Arancibia (S) 

Utdragsbestyrkande 
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upPleifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 179 

Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att förrätta nedanstående val: 

Organ 
Uppsala djurförsöksetiska 
nämnd 

Uppsala Kommun Sport-
och Rekreationsfastigheter 
AB 

Gatu- och 
samhällsmiljönämnden  

Uppdrag 
Suppleant 

Suppleant 

2:e vice 
ordförande  

Till och med 
2017-07-08-- 
2019-06-30 

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

2017-08-01-- 
2018-12-31  

Namn Parti 
Asal Gohari (S) 

Eric Kapinga (S) 

Jonas Petersson (C) 

att bordlägga nedanstående val: 

Organ Uppdrag Till och med Parti 
Namngivningsnämnden Ersättare 2018-12-31 (MP) 

Uppsala Tingsrätt Nämndeman 2019-12-31 (KD) 

Uppsala Tingsrätt Nämndeman 2019-12-31 (S) 

Utdragsbestyrkande Juster d s sign 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 180 

Ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning per april 
2017 
KSN-2017-2065 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna delårsbokslutet och fastställa resultat- och balansräkning per 31 mars samt 
verksamhetsuppföljning per 30 april 2017. 

Anmäls att kommunstyrelsen för egen del beslutat 

att godkänna periodbokslut och årsprognos per 31 mars 2017 för kommunstyrelsen enligt 
ärendets bilaga 1 kapitel 1, 

att godkänna verksamhetsuppföljning per 30 april 2017 för kommunstyrelsen enligt ärendets 
bilaga 1 kapitel 2, 

att godkänna delårsrapportering av internkontrollplan 2017 enligt ärendets bilaga 1 kapitel 3, 

att uppdra till utskottet för gemensam service att se över förutsättningar för en positiv 
utveckling av ekonomin för produktionsstaben, 

att anmäla helårsprognos för 2017 till kommunfullmäktige, samt 

att uppdra till arbetsmarknadsnämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden att 
vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå ekonomi i balans 2017 som ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen i augusti. 

Särskilt yttrande 
Närvarande ledamöter (M), (L), (C), och (KB) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 180. 

Sammanfattning 
Ärendet avser delårsbokslut per mars och helårsprognos för Uppsala kommun, exklusive 
kommunkoncernen. Ärendet innehåller även uppföljning per april av de nio inriktningsmål med 
tillhörande 81uppdrag samt indikatorer som kommunfullmäktige har beslut om i Mål och budget 
2017 med plan för 2018-19. Uppföljningen redogör även för kvarvarande uppdrag från tidigare år. 

Yrkanden 
Marlene Burwick (S) yrkar med instämmande av Jonas Segersam (KD), hona Szatmari Waldau (V), 
Monica Östman (S) och Ulrik Wärnsberg (S) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

12 (35) 

UpFleate KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

Anföranden hålls även av Fredrik Ahlstedt (M), Maria Gardfjell (MP), Mohamad Hassan (L), Stefan 
Hanna (C), Simon Alm (SD), Markus Lagerquist (M) och Lars-Håkan Andersson (V). 

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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uprätifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 181 

Reviderad budget 2017 
KSN-2017-2005 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att omfördela kommunbidraget som följd av ny nämndorganisation och införande av ny 
ekonomimodell enligt ärendets bilaga 1, 

att omfördela kommunstyrelsens kommunbidrag för ökade kostnader för flyktingmottagandet 
enligt ärendets bilaga 2, samt 

att finansiera projekt Ulleråker genom utökat kommunbidrag enligt ärendets bilaga 3. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 
Närvarande ledamöter (M), (L), (C), och (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 181. 

Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget 2017-2019 den 7-8 november 2016 fick 
kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige senast i juni 2017 med 
förslag gällande reviderad budget om 47,5 miljoner kronor (mnkr) för att invänta effekter som 
konsekvens av omorganisationen per den 1 januari 2017. 
I Mål och budget avsattes 24 mnkr till kommunstyrelsen för att hantera ökade kostnader för 
flyktingmottagandet. Avsikten var att fördela dem till de nämnder som tillfälligt ser ökade 
kostnader med anledning av flyktingmottagandet. 
Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att återkomma med principer för hur kostnaderna för 
projektet Ulleråkers anläggningstillgång bör hanteras 2017 då färdigställande av detaljplaner, 
och därmed omvandling till omsättningstillgång, inte i sin helhet kommer att ske under 2017. 

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

Simon Alm (SD) yrkar avslag på andra att-satsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden börjar med att ställa den första att-satsen mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller den första att-satsen. 

Sedan ställer ordföranden den andra att-satsen mot Simon Alms (SD) avslagsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige bifaller den andra att-satsen. 

Utdragsbestyrkande Justerande t sign 
6:k 
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Uppsala   ,,. KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

Slutligen ställer ordföranden den tredje att-satsen mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller även den att-satsen. Därmed beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 

(Pi V 
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Uppsala., KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 182 

Ändring av administrativa avgifter för donationsstiftelser 
KSN-2017-2053 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fördela de administrativa avgifterna för de förvaltade donationsstiftelserna från och med år 2017 
i enlighet med ärendets bilaga 1, samt 

att medge kommunledningskontoret att vid behov göra mindre justeringar i de administrativa 
avgifterna. 

Sammanfattning 
För kommunens förvaltning av donationsstiftelserna debiteras stiftelserna en avgift som inte får 
falla på skattekollektivet. Stiftelsernas avgift till kommunen ska motsvara de administrativa 
kostnader som kommunen har för att förvalta stiftelserna. Den administrativa kostnaden för en 
stiftelse blev oproportionerlig stor år 2016, vilket föranleder ett förslag till ändring av modell för 
debitering. 

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

Utdragsbestyrkande eek_ Justerandes sign ,•• • 

( • "tf 
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upPatifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 183 

Permutationsansökan Sociala Samstiftelsen för äldre 
KSN-2017-2128 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att begära tillstånd hos Kammarkollegiet att upphäva de föreskrifter för Sociala samstiftelsen för äldre 
(817605-9197) som innebär att endast avkastningen får förbrukas, samt 

att under förutsättning att Kammarkollegiet beviljar ansökan, förbruka stiftelsens kapital. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun förvaltar 18 donationsstiftelser. En tredjedel av dessa är samstiftelser efter tidigare 
sammanslagningar. Trots sammanslagningarna har några av samstiftelserna fortfarande små kapital 
och avkastningen, sedan förvaltningskostnaderna täckts, räcker inte till att tillgodose ändamålet. Den 
aktuella stiftelsen har i år inga medel kvar för utdelning efter att förvaltningskostnaderna täckts varför 
stiftelsens ändamål inte kan tillgodoses. 
Därför föreslås att kommunen ansöker om permutation att få ändra stadgarna i Sociala samstiftelsen 
för äldre, så att även kapitalet får användas till stiftelsens ändamål. När stiftelsens kapital är förbrukat 
upphör stiftelsen. 

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

Utdragsbestyrkande 
P_40 6b 
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Uppsala 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 184 

Likvidation av Regionförbundet Uppsala län 
KSN-2017-2237 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisning 2016 för Regionförbundet i Uppsala län i ärendets bilaga 1 samt 

att årets underskott om 2 702 000 kronor täcks av Regionförbundets egna kapital, 

att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2016, samt 

att godkänna likvidering av Regionförbundet Uppsala län (org nr 222000-1511). 

Sammanfattning 
Regionförbundet Uppsala län avvecklades den 31 december 2016 och förbundet inträdde i 
likvidation. Regionförbundets egna kapital, tillgångar skulder och åtaganden per den 31 december 
2016 överfördes till Region Uppsala. Uppsala kommunfullmäktige godkände detta den 5 september 
2016. 

För att Regionförbundet Uppsala län ska likvideras krävs att varje medlems fullmäktige 
godkänner årsredovisning, beviljar förbundsstyrelsen ansvarsfrihet samt godkänner likvidering av 
Regionförbundet Uppsala län senast 30 juni 2017. Regionförbundet har överlämnat 
förvaltningsberättelse med årsredovisning. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsalatt  KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 185 

Avgiftsfri hemsjukvård för personer 85 år och äldre 
KSN-2017-2153 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ta bort avgiften för hemsjukvårdsinsatser för personer som är 85 år eller äldre i enlighet med den 
ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som började gälla 1 januari 2017, samt 

att avgiftsbefrielsen för denna grupp ska gälla retroaktivt från 1 januari 2017. 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden och äldrenämnden har genom beslut den 26 respektive 27 april 2017 överlämnat 
skrivelser till kommunstyrelsen i ärendets bilaga med förslag att ta bort avgiften för 
hemsjukvårdsinsatser för personer 85 år och äldre och att beslutet ska gälla retroaktivt från 
1 januari 2017. 

Yrkanden 
David Perez (SD) yrkar med instämmande av Monica Östman (S) 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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upPalki KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 186 

Justering av ersättning för LOV i vård- och omsorgsboende 
KSN-2017-2410 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa ersättning för LOV i vård- och omsorgsboende till 1829 kr per dygn oavsett 
inriktning. 

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

Sammanfattning 
Äldrenämnden har den 23 maj 2017 godkänt reviderat förfrågningsunderlag för LOV i vård- och 
omsorgsboende. Nämnden har vidare tillstyrkt förslag till ny ersättning och överlämnat 
förslaget till kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkanden 
Monica Östman (S) yrkar med instämmande av Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD), Mohamad 
Hassan (L) och Johan Carlsson (M) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, 

Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD) och Mohamad Hassan (L) yrkar därutöver; att fidlmäktiges 
beslut effektueras tidigast från I september 2017. 

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

Sedan ställer ordföranden tilläggsyrkandet från Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD) och 
Mohamad Hassan (L) mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. Därmed 
beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 
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upPotelf, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 187 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder 
KSN-2017-2401 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att revidera reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder på så sätt att miljö- och 
hälsoskyddsnämnden ges till uppgift att ansvara för kommunens skyldigheter enligt lag om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Sammanfattning 
Den 1 juli 2017 träder lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. När lagen 
träder ikraft inträder en skyldighet för Uppsala kommun att ansvara för den omedelbara 
tillsynen av att lagen efterföljs. Enligt gällande reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden, 
ansvarar nämnden bl.a. för kommunens skyldigheter enligt tobakslagen. Många bestämmelser som ska 
gälla för e-cigaretter har i sina motsvarigheter i tobakslagstiftningen. Därför är det lämpligt att 
miljö- och hälsoskyddsnämnden får ansvara även för kommunens skyldigheter enligt lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Reglementet för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder föreslås revideras i enlighet därmed och § 49 p. 1 i reglementet, om miljö- och 
hälsoskyddsnämndens uppgifter, föreslås få följande lydelse: 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för 
1. kommunens prövning och tillsyn enligt miljöbalken, samt enligt livsmedelslagen 
(006:804), alkohollagen (2010:1622) lotterilagen (1994:1000), tobakslagen (1993:581), lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållarel och lagen (2009:730) om handel med vissa 
receptfria läkemedel. 

Ärendet har beretts gemensamt med kommunledningskontoret och miljöförvaltningen. 
Förslaget till beslut har remitterats till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

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

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 188 

Motion av Martin Wisell (KID) om lärare som utsätts för hot och våld 
KSN-2016-1302 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

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

Sammanfattning 
Martin Wisell (KD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 
maj 2016, att uppdra till utbildningsnämnden att: 
- Utarbeta en handlingsplan i syfte att öka tryggheten för lärarna. 
- Nyckeltal, i enlighets med motionens intentioner, tas fram och redovisas öppet, 
exempelvis i kommunens årsredovisning. 

Yrkanden 
Martin Wisell (KD) yrkar med instämmande av Anne Lennartsson (C), Christopher Lagerqvist (M) 
och Simon Alm (SD) bifall till motionen. 

Sverker Åslund (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anföranden hålls även av Margit Borgström (KID). 

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

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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UNO» KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 189 

Motion av Mohamad Hassan och Benny Lindholm (båda L) om att öka 
äldres integritet genom att på prov installera japanska toaletter på vård-
och omsorgsboenden 
KSN-2016-2646 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

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

Sammanfattning 
Mohamad Hassan och Benny Lindholm (båda L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktige 
sammanträde den 12 december 2016, att Uppsala kommun som ett pilotprojekt installerar japanska 
toaletter på några utvalda vård-och omsorgsboenden. 

Yrkanden 
Benny Lindholm (L) yrkar med instämmande av Mohamad Hassan (L) bifall till motionen. 

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

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

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

23 (35) 

P,,,edlut KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 190 

Motion av Johan Carlsson (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) 
och Ulla Johansson (KD) om att inleda förhandling med Fyrishov om 
träffpunktsverksamhet 
KSN-2016-2647 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

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

Sammanfattning 
Johan Carlsson (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Ulla Johansson (KD), föreslår i 
motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2016, att om inte Karl-Johan 
erbjuds invånarna som träffpunkt ska kommunen förhandla med Fyrishov om att erbjuda utrymme för 
träffpunktsliknande luncher i delar av sin restaurang. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar med instämmande av Jonas Segersam (KD) och Johan Carlsson (M) bifall till 
motionen. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Johan Carlssons (M) bifallsyrkande till 
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Utdragsbestyrkande 



Justera
i

des sign 
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UpFäde KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 191 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet 

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

Sammanfattning 
Jonas Segersam och Ulla Johansson (båda KD) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 3 oktober 2016, föreslagit kommunfullmäktige besluta, 
- öppna minst tre nya träffpunkter utanför staden, 
- erbjuda lättare gympa vid minst fyra träffpunkter på landsbygden, 
- återöppna de träffpunkter som lagts ned p.g.w. resursbrist. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar med instämmande av Stefan Hanna (C) och Ulla Johansson (KD) bifall till 
motionen. 

Erik Pelling (S) yrkar 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 

Of 
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upPnik, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 192 

Motion av Markus Lagerquist (M) om ett kommunalt idrottslyft för alla 
KSN-2016-0472 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Markus Lagerquist (M), föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
29 februari 2016, att Uppsala kommun ska utreda förutsättningen för ett kommunalt 
idrottslyft med fokus på nyanlända barn och unga. 

Yrkanden 
Markus Lagerquist (M) yrkar bifall till motionen. 

Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Markus Lagerquists (M) bifallsyrkande 
till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Justerandes Utdragsbestyrkande 

1f! fr e,61 



Justerandes sign 
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Upliatif KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 193 

Motion av Stefan Hanna m fl (alla C) om särskild satsning på Björklinge 
KSN-2016-1052 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (M), (L) och (KD) reserverar sig till förmån för bifall till Thereze Olssons (M) 
tilläggsyrkande. 

Närvarande ledamöter (C) reserverar sig till förmån för eget bifallsyrkande till motionen 

Sammanfattning 
I motionen framförs flera olika krav för att utveckla Björklinge tätort. Det gäller centrumupprustning, 
friskvårdasanläggningar, trygghetsboende, pendlarparkeringar, servicebuss och 
hyreslägenheter. I kommunstyrelsens föredragning beskrivs Översiktplanens beskrivning av 
Björklinges utveckling och hur Landsbygdsprogrammet beskriver utvecklingen de 
prioriterade tätorterna. Dessa dokument är antagna av kommunfullmäktige i december 2016 
respektive januari 2017. Vidare kommenteras hur berörda nämnder och bolag arbetar med de 
frågor som tas upp. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar med instämmande av Anne Lennartsson, Karin Ericsson, Örjan Berglund, 
Ingmar Jansson (alla C) bifall till motionen. 

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

Therez Olsson yrkar med instämmande av Jonas Segersam (KD) på följande tillägg; att Uppsala 
kommun under 2018 påbörjar arbetet med att anlägga pendlarparkeringar i Björklinge samt vid 
lämpliga platser utmed gamla E4:an mellan Uppsala och Björklinge. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag på motionen. 

Anföranden hålls även av Hanna Mörck (V), Liv Hahne (M), Johan Edstav (MP) och Christopher 
Lagerquist (M). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer i tur och ordning bifallsyrkandet till kommunstyrelsens förslag till beslut, 
bifallsyrkandet till motionen och avslagsyrkandet mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 



27 (35) 

upl».9.1.9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

Därefter ställer ordföranden Therez Olssons (M) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. Därmed har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Ju:teran s sign 
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U131'0E13 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 194 

Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda C) om särskild 
satsning på Vattholma 
KSN-2016-1732 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Närvarande ledamöter (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna och Anne Lennartsson, båda (C), föreslår i motion, väckt vid sammanträde den 5 
september 2016 att: 
- Kommunen innan mandatperiodens slut initierar arbetet med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för 
Vattholma. 
- Investeringar görs i VA-systemet för att öka kapaciteten. 
- 2 000 bostäder ska ingå i en FÖP. 
- En fördjupad översiktplan innehåller planer för offentlig och kommersiell verksamhet. 
- Den fördjupade översiktplanen innehåller vidare utveckling av idrott och friluftsanläggningar. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar med instämmande av Anne Lennartsson, Karin Ericsson, Örjan Berglund, 
Ingmar Jansson (alla C) bifall till motionen. 

Erik Pelling (S) yrkar med instämmande av Maria Gardfjell (M) och Jonas Segersam (KB), bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag på motionen. 

Anföranden hålls även av Therez Olsson (M), Hanna Mörck (V), Liv Hahne (M), Johan Edstav (M13) 
och Christopher Lagerquist (M). 

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

Utdragsbestyrkande Justeran es sign 



Justerandes sO 
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Uppsala., KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 195 

Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda C) om särskild 
satsning på Almunge 
KSN-2016-1733 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna och Anne Lennartsson föreslår i motion, väckt vid sammanträde den 5 september 2016, 
att: 
- Kommunen innan mandatperiodens slut initierar arbetet med en fördjupad översiktplan (FÖP) för 
Almunge. 
- Minst 1 000 bostäder med olika upplåtelseformer ska ingå i en FÖP. 
- Mark planeras för företagsverksamhet och allmännyttig service. 
- Vidareutveckla och stärka den lokala folkhälsan genom satsningar på simhallen, sporthallen och 
friluftslivet. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar med instämmande av Anne Lennartsson, Karin Ericsson, Örjan Berglund, 
Ingmar Jansson (alla C) bifall till motionen. 

Erik Pelling (S) yrkar med instämmande av Maria Gardfjell (M) och Jonas Segersam (KD), bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag på motionen. 

Anföranden hålls även av Therez Olsson (M), Hanna Mörck (V), Liv Hahne (M), Johan Edstav (MP) 
och Christopher Lagerquist (M). 

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

Utdragsbestyrkande s_c_26;  
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Uplitfaluf KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 196 

Motion av Stefan Hanna (C) om särskild satsning på Vänge 
KSN-2015-2447 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (M), (L) och (KD) reserverar sig till förmån för bifall till Therez Olssons (M) 
yrkande. 

Närvarande ledamöter (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (C) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktige sammanträde den 7 december 2015 
att: 
- Kommunen innan mandatperiodens slut upprättar en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Vänge. 
- Kommunen omgående tar upp diskussionen med Trafikverket för att skapa ett tågstopp i Vänge. 
- Kommunen omgående tar upp diskussionen med Trafikverket för att förbättra väg 72. 
- Kommunen i sin översiktplan 2016 har som mål att andelen boende utanför staden inte ska minska. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar med instämmande av Anne Lennartsson, Karin Ericsson, Örjan Berglund, 
Ingmar Jansson (alla C) bifall till motionen. 

Erik Pelling (S) yrkar med instämmande av Maria Gardfjell (M) bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

Therez Olsson (M) yrkar med instämmande av Jonas Segersam bifall till motionens andra och tredje 
att-sats. 

Därutöver yrkar Jonas Segersam (KD) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut gällande första 
att-satsen. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag på motionen. 

Anföranden hålls även av Hanna Mörck (V), Liv Hahne (M), Johan Edstav (Ml') och Christopher 
Lagerquist (M). 

Utdragsbestyrkande 

610 
Justerandes sign 

'f (^ 
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Ple ilki KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

Beslutsgång 
Ordföranden börjar med att ställa de tre yrkandena gällande första att-satsen mot varandra och finner 
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Sedan ställer ordföranden de tre yrkandena gällande andra och tredje att-satsen mot varandra, och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Därefter ställer ordföranden de tre yrkandena gällande fjärde att-satsen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därmed har kommunfullmäktige 
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes ign 



Justerandel ygn 
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Uplialut KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 197 

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

Stefan Hanna (C) har ställt en interpellation till utbildningsnämndens ordförande Caroline Hoffstedt 
(S) som besvarar interpellationen. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Stefan Hanna (C), Caroline Hoffstedt (S), Lars-Håkan Andersson (V) och Margit 
Borgström (KD). 

Utdragsbestyrkande 

Y4fr 



Justerandes sign 

C 

33 (35) 

Uppsala 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 198 

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

Madeleine Andersson (M) har ställt en interpellation till idrotts- och fritidsnämndens ordförande 
Rickard Malmström (MP) som besvarar interpellationen. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Madeleine Andersson (M), Rickard Malmström (MP), Ulla Johansson (KD), 
Markus Lagerquist (M) och Karolin Lundström (V). 

Utdragsbestyrkande 

(40 



Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 199 

Vid sammanträdet inlämnade motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Motioner 
Motion av Mohamad Hassan (L) om att inrätta en idrottsinvesteringsfond (KSN-2017-2678) 

Motion av Simon Alm (SD) om kommunala ordningsvakter (KSN-2017-2689) 

Motion av Eva Edwardsson och Mohamad Hassan (båda L) om att Uppsala ska inleda processen för 
att ansöka om att bli Europas kulturhuvudstad år 2029 (KSN-2017- 2690) 

Utdragsbestyrkande 
P6& 9'11/ 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-06-21 

§ 200 

Sommarhälsning 

Ordförande Carl Lindberg (S) tackar kommunfullmäktige för det arbete de utfört under våren och önskar 
alla en trevlig sommar. 

2:e vice ordförande Magnus Åkerman (M) tackar å kommunfullmäktiges vägnar Carl Lindberg för det 
arbete han utfört under våren och önskar honom en trevlig sommar. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign eAk_. 



Bilaga A § 180 

Ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsutveckling per april 2017 

Särskilt yttrande 
Alliansen 

Helårsprognosen visar att den rödgröna skattehöjningen 2016, som samtliga allianspartier motsatte 

sig, inte har hjälpt. Trots ett stort ingrepp i Uppsalabornas ekonomi har kommunen under rödgrön 

ledning svårt att klara ekonomin på ett tillfredsställande sätt. Alliansen varnade redan 2015 

majoriteten för att en skattehöjning innebär att svåra men nödvändiga åtgärder skjuts på framtiden 

och att bördan i stället läggs på skattebetalarna. Årsbokslutet för 2016 och dagens prognos visar att 

våra farhågor var befogade. 

Att så många som sex nämnder (socialnämnden, omsorgsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, 

äldrenämnden, överförmyndarnämnden och kommunstyrelsen) prognostiserar ett underskott om 

totalt -171 miljoner, där äldrenämnden ensamt står för ett underskott om cirka 80 mnkr och 

socialnämnden för ett underskott om 30 mnkr, är allvarligt för Uppsala kommuns ekonomi och tyder 

på svag styrning. Ett helårsresultat som kan skilja på 200 miljoner hämmar budgetarbetet för 

kommande år, och gör verksamhetsplaneringen osäker. Det som krävs är istället skärpt 

kostnadskontroll och tydliga åtgärdsplaner. 

Prognosen visar också att nettokostnadsutvecklingen fortsätter stiga i förhållande till skatterna, 

istället för att bromsas upp. Därmed nås inte målet om att nettokostnadsökningen ska minskas, vilket 

alliansen tycker är allvarligt för Uppsala kommuns framtida ekonomi. Fortsätter denna negativa 

utveckling av nettokostnaderna kommer ytterligare skattehöjningar att bli aktuella utifrån den politik 

som de rödgröna för. 

Omorganisationen från 1 januari 2017 väntades innebära besparingar för Uppsala kommun, men 

prognosen visar att så inte beräknas bli fallet. Genomgående ser vi bristande ledarskap i hur ekonomi 

och uppföljning av resultat hanteras. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 181 

Reviderad budget 2017 

Särskilt yttrande 

Alliansen 

Alliansen ser allvarligt på det svåra ekonomiska läget i flera av kommunens nämnder. Den uppkomna 

situationen och behovet av ett omfattande ombudgeteringsärende i maj illustrerar väl behovet av 

bättre ekonomisk styrning och en tidigare mål och budget-process, något som Alliansen påpekat vid 

åtskilliga tidigare tillfällen. En tidigare mål och budgetprocess skulle innebära en bättre ekonomisk 

uppföljning och större möjligheter för såväl politiker som tjänstemannaorganisationen att löpande 

parera ekonomiska avvikelser. 

Att flera nämnder uppvisar mångmiljonunderskott redan efter fyra månader indikerar att det 

ekonomiska läget i kommunen inte är så väl ställt som kommunen låtit påskina. Tvärtom så är 

kommunens positiva resultat 2016 inte ett tecken på ekonomisk styrka utan snarare ett svagt 

resultat uppbyggt av höjda skatter och tillfälliga statsbidrag. Det faktum att en omorganisation som 

uppskattats medföra kostnadsreduceringar om 30 miljoner nu istället tvingar fram 

effektiviseringskrav i samma storleksordning eftersom redovisningssystem och övriga IT-system inte 

varit på plats. Alliansen har tidigare påpekat riskerna med ett snabbt genomförande utan att ha IT-

system och processer på plats vilket nu visar sig vara en korrekt bedömning. Kommunstyrelsen har 

inte kunnat följa upp verksamheten under de fyra första månaderna utan fick vänta med en första 

indikation i samband med aprilbokslut och helårsprognos. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A §186 

Justering av ersättning för LOV i vård- och omsorgsboende 

Särskilt yttrande 

Alliansen 

Det är viktigt att det LOV-system för särskilda boenden som det finns har en bred politisk enighet i 

Uppsala och kan utvecklas och förfinas. Att man kan ändra förutsättningarna under "resans gång" 

visar på styrkorna i systemet. Det är viktigt att fortlöpande följa upp och utvärdera arbetet som 

utförs av de fristående vårdgivarna. Dels måste kostnadseffektivitet och kvalitet säkerställas, och dels 

måste vi tillse att det finns ett tillräckligt utbud av platser inom särskilt boende, både omvårdnad och 

demens, över tid. Alliansen skulle helst se att LOV-systemet omfattade alla särskilda boenden, även 

de som bedrivs av kommunen i egen regi. Detta kräver ett fortsatt utvecklingsarbete, så att man 

exempelvis kan säkerställa ersättningen för nyare boenden i dyrare lokaler, och med initiala 

kostnader. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 
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Ulrik Wärnsberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Hilde Klasson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 20:05 (p21), Björn Wall ers. kl. 20:05 
(p21) 

Gustav Lantz (S) Kjell Viberg autoers. kl. 13:16 till kl. 14:24 (p31), ord. ankom kl. 14:24 (p31) 

Elnaz Alizadeh (S) Peder Granath autoers. kl. 13:16 till kl. 17:33 (p17), ord. ankom kl. 17:33 
(p17) 

Peter Gustavsson (S) Maria Patel autoers, kl. 13:16 till kl. 17:06 (p15), ord. ankom kl. 17:06 (p15) 
Loa Mothata (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Carl Lindberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Patrik Kjellin (S) Bedo Kaplan autoers. kl. 13:16 till kl. 14:52 (p8), Kjell Viberg ers. kl. 14:52 
(P8) 

Staffan Yngve (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Monica Östman (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Inga-Lill Sjöblom (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Susanne Eriksson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Mattias Kristenson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Eva Christiernin (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Ove Hjorth (S) 
Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 20:02 (p21), Maria Patel ers. kl. 20:02 
(p21) 

Agneta Erikson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Klas-Herrman Lundgren (S) 
Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 16:33 (p10), Kerstin Westman ers. kl. 
16:33 (p10) 

Ylva Stadell (S) 
Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 19:51 (p21), Peder Granath ers. kl. 
19:51 (p21) 

Stavros Giangozoglou (S) Gunilla Oltner autoers. kl. 13:16 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 16:08 (p8), Johan Carlsson ers. kl. 
16:08 (p8) 

Marta Obminska (M) 
Johan Carlsson autoers. kl. 13:16 till kl. 14:00 (p28), ord. ankom kl. 14:00 
(p28), utgår kl. 19:32 (p21), Arne Sandemo ers. kl. 19:32 (p21) 

Therez Olsson (M) 
Deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 20:12 (p21), Carolina Bringborn 
Anadol ers. kl. 20:12 (p21) 

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

Markus Lagerquist (M) 
Carolina Bringborn Anadol autoers. kl. 13:16 till kl. 13:24 (p1), ord. ankom 
kl. 13:24 (p1) 

Cecilia Forss (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Mats Gyllander (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Christopher Lagerqvist (M) 
Bekir Jusufbasic autoers. kl. 13:16 till kl. 13:34 (p25), ord. ankom kl. 13:34 
(p25) 

Kristian P Ljungberg (M) Stig Rådahl autoers. kl. 13:16 
Magnus Åkerman (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Rickard Steinholtz (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) Helena Nordström-Källström autoers. kl. 13:16 till kl. 17:40 (p17), Jonas 
Andersson ers. kl. 17:40 (p17) 

Johan Lundqvist (MP) Per-Eric Rosén autoers. kl. 13:16 
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Forts. närvarologg den 21 juni 2017 klockan 22:06:21. 

Ledamot Logg 

Mohamad Tahir (MP) Siw Björkgren autoers. kl. 13:16 
Tarja Onegård (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Asa Strahlemo (MP) Ankom 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) Terence Hongslo autoers. kl. 13:16 till kl. 13:18, ord. ankom kl. 13:18 
Ahmad Orfali (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Kallike Montgomery (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
'lona 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 till kl. 13:18, ord. ankom kl. 13:18 
Tobias Smedberg (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Liza Boäthius (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Kjell Haglund (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Edip Akay (V) Florian Burmeister autoers. kl. 13:16 till kl. 13:32 (p25), Lars-Håkan 
Andersson ers. kl. 13:32 (p25) 

Mohamad Hassan (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Anna Manell (L) Peter Nordgren autoers. kl. 13:16 

E va Edwardsson(L)  Deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 21:11 (p34), Agneta Simonsson ers. 
kl. 2111 (p34) 

Benny Lindholm (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Anders A Aronsson (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Anders Westerlind (L) Agneta Simonsson autoers. kl. 13:16 till kl. 16:27 (p9), ord. ankom kl. 16:27 
(P9) 

Urban Wästljung (L) Malin Sjöberg Högre!l ers. kl. 14:25 (p31) 
Stefan Hanna (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Anne Lennartsson (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Örjan Berglund (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Mia Nordström (C) Karin Ericsson autoers. kl. 13:16 

Ehsan Nasari (C) Ingmar Jansson autoers. kl. 13:16 till kl. 14:07 (p29), ord. ankom kl. 14:07 
(p29) 

Cecilia Oksanen (C) Ingmar Jansson ers. kl. 14:07 (p29) 
Pavel Gamov (SD) Lisen Burmeister autoers. kl. 13:16 
Simon Alm (SD) Ankom kl. 15:06 (p8) 
Mikael Johansson (SD) 
David Perez (SD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Sven Walfridsson (SD) 
Jonas Segersam (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 21:10 (p34) 
Martin Wisell (KD) Ankom kl. 14:04 (p28), utgår kl. 21:27 (p37) 
Torbjörn Aronson (KD) Ulla Johansson ers. kl. 14:33 (p32) 
Margit Borgström (KD) Ankom kl. 15:51 (p8) 
Mona Camara Sylvan (Fl) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Tomas Karlsson (Fl) Deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 19:02 (p18), Josef Saffady Ahslund 
ers. kl. 19:02 (p18) 
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Ersättare Logg 

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

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

* Björn Wall (S) Ankom kl. 16:10 (p8) 
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 *Gunilla Oltner (S) 

Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 * Johan Carlsson (M) 

* Mats HanAn (M) Ankom kl. 13:19 

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 " Bodil Brutemark (V) 

Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 * Peter Nordgren (L) 

Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 * Karin Ericsson (C) 
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 * Ingmar Jansson (C) 

Bilaga  till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Närvarologg för ersättare 
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2017 klockan 22:07:18. 

*Maria Gauffin-Röjestål (S) 
* Rafael Waters (S) 

* Bedo Kaplan (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 14:52 (p8) 
* Kerstin Westman (S) Ankom kl. 16:27 (p9) 

" My Lilja (S) 
* Jonny Husén (S) 
*Arne Sandemo (M) Ankom kl. 13:59 (p28), utgår kl. 16:08 (p8), ers. återk. kl. 16:08 (p8) 

*Carolina Bringborn Anadol (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 

* Lars Harlin (M) 
* Bekir Jusufbasic (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Madeleine Andersson (M) Ankom kl. 15:04 (p8) 

* Jonas Andersson (MP) Ankom kl, 16:09 (p8) 
* Helena Nordström-Källström 
(MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 17:40 (p17) 

* Per-Eric Rosén (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 

*Salvador Rincon-Amat (MP) 
*Terence Hongslo (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
" Lars-Håkan Andersson (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Florian Burmeister (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 13:32 (p25) 

* Daniel Rogozinski (V) 
* Malin Sjöberg Högrell (L) Ankom kl. 13:19 

*Agneta Simonsson (L) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
*Thea Andersson (L) 
" Ulf Schmidt (C) 

* Pirita Ouchterlony-Simu (SD) 
*Anders Sehlin (SD) 
* Lisen Burmeister (SD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Ulla Johansson (KD) Ankom kl. 14:32 (p32) 
* Ingemar WirAn (KD) 
*Sadaf Nasiripour (Fl) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 18:00 (p18) 
* Josef Saffady Ahslund (Fl) Ankom kl. 17:34 (p17) 
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