
, ordförande §§ 39-50 

Anders A Aronsson (L) 

101.1§9.113, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

1 (28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

Plats och tid: Uppsala Konsert och Kongress, sal B, 13:15 — 18:00, 19:00 — 20:00 

Redovisas i bilaga 1. Presidium: 

Övriga 
deltagare: 

Utses att justera:  

Carl Lindberg (S), ordförande Ledamöter och 
Johan Edstav (MY), 1:e vice ersättare: 
ordförande 
Magnus Åkerman (M), 2:e vice 
ordförande 

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

Ahmad Orfali (MP) och Anders A Paragrafer: 26 - 50 
Aronsson (L) 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter:  

tinar 2018, S tionsgatan 12 

Carl Lindberg, ordförande §26-38 

Ahmad Orfali (MP) 

kr-9/' 
Inge a Persson, sekreterare 

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

Kommunfullmäktige 
2018-02-26 Sista dag att överklaga: 2018-03-28 
2018-03-07 Anslaget tas ner: 2018-03-29 

www.uppsala.se  och kommunledningskontoret 

t:— 
Ingela Persson, kommunsekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

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

Underskrift: 



upileil KOMMUNFULLMÄKTIGE 

2(28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

§ 26 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Ahmad Orfali (MY) och Anders A Aronsson (L) till justerare, 

att utse Trond Svendsen (NT) och Anders Westerlind (L) till ersättare för justerarna, samt 

att justeringen äger rum den 6 mars 2018 klockan 09:30 på Stationsgatan 12. 

Utdragsbestyrkande gandes sign 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

§ 27 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa föredragningslistan enligt ordförandens förslag. 

Sammanfattning 
Beslutsärenden behandlas från klockan 14:30. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

§ 28 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att med godkännande lägga förteckningen över anmälningsärenden till protokollet. 

Anmälan av: 
Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) fjärde 
kvartalet 2017 hos äldrenämnden. (KSN-2018-0460). 
Antagande av Detaljplan för Kungsängen 1:8, del av, Uppsala kommun (KSN-2013-0804). 
Antagande av Detaljplan för Glimmerns förskola, Uppsala kommun (KSN-2017-1318). 
Antagande av Detaljplan för del av Flogstavallen, Uppsala kommun (KSN-2016-1360). 
Antagande av Detaljplan för Kvamgärdet 28:3, Uppsala kommun (KSN-2017-2688). 

Utdragsbestyrkande 
c  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

§ 29 

Inlämnade frågor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

Frågor 
Fråga av Therez Olsson (M) angående konsekvensanalys (KSN-2018-0668). 

Fråga av Therez Olsson (M) angående vem som bekostar Uppsalarummet (KSN-2018-0667). 

Justerancl4s.  4n  Utdragsbestyrkande 
) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

§ 30 

Inlämnade interpellationer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde 
den 26 mars 2018. 

Interpellationer 
Interpellation av Simon Alm (SD) om utsatta områdens tillgänglighet, (KSN-2017-4310). 

Interpellation av Jonas Segersam (KD) om journaler i kommunal hälso- och sjukvård, 
(KSN-2018-0673). 

Interpellation av Stefan Hanna (C) om heltid som norm (KSN-2018-0674). 

Interpellation av Fredrik Ahlstedt (M) om skolans kompensatoriska uppdrag (KSN-2018-0810). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sn„ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

§ 31 

Inlämnade motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Motioner 
Motion av Mohamad Hassan (L) om att upplåta en stadsdel som testområde för självkörande 
fordon (KSN-2018-0675). 

Justerandesfign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

8 (28) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

§ 32 

Avsägelser och entlediganden 
KSN-2018-0038 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Nils Fall (M) från uppdraget som ledamot i miljö- och hälsoskyddsnärrmden, 

att entlediga Reidar Andersson (M) från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden, 

att entlediga Felicia Sundmark (KD) från uppdraget som ersättare i kulturnämnden, 

att entlediga Jeanette Escanilla (V) från uppdraget som ersättare i äldrenämnden, 

att entlediga Aya Ibrahim (L) från uppdraget som ersättare i styrelsen for Uppsala Vatten och 
Avfall AB, samt 

att entlediga Lena Lundqvist (L) från uppdraget som ledamot i styrelsen for Uppsala kommun 
skolfastigheter AB. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

§ 33 

Fyllnadsval 
KSN-2018-0038 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att välja Eva Edwardsson (L) till ersättare i kommunstyrelsen, 

att välja Tor Bergman (M) till ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden, 

att välja Eva Moberg (KID) till ersättare i kulturnämnden, 

att välja Elsa Jonsson Stenberg (MP) till ersättare i styrelsen for Uppsala Vatten och Avfall AB, 

att välja Susanne Eriksson (L) till ersättare i styrelsen for Uppsala Vatten och Avfall AB, 

att välja Johan Adler (L) till ledamot i styrelsen för Uppsala kommun skolfastigheter AB, 

att bordlägga valet till ledamot i socialnämnden efter Janet French (SD), 

att bordlägga valet till ledamot i gatu- och samhällsmiljönämnden efter Mats Gyllander (M), 

att bordlägga valet till ersättare i utbildningsnämnden efter Reidar Andersson (M), samt 

att bordlägga valet till ersättare i äldrenämnden efter Jeanette Escanilla (V). 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 
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upPleifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

§ 34 

Reviderade kö-och förmedlingsregler för Uppsala bostadsförmedling AB 
KSN-2018-0124 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna reviderade kö- och förmedlingsregler för Uppsala bostadsförmedling AB enligt ärendets 
bilaga 1. 

Sammanfattning 
I juni 2015 beslutade fullmäktige att inrätta en bostadsförmedling i Uppsala ,kommun: I samband med 
inrättandet antogs kö- och förmedlingsregler för bostadsförmedlingen. Uppsala bostadsförmedling AB 
startade förmedlingsverksamheten året därpå. 
Styrelsen har sedan inrättandet behövt anpassa kö- och förmedlingsreglerna till förutsättningar som 
inte var kända när reglerna antogs. Revideringarna behöver godkännas av fullmäktige. Ändringarna 
avser förmedlingsavgift för korttidsavtal, möjligheten att ärva kötid, ångerrätt och återbetalning av 
köavgift samt intresseanmälningar för nyproducerade bostäder. 

Yrkanden 
Johan Edstav (MP) och Erik Pelling (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Stefan Hanna (C) och Mohamad Hassan (L). 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 9 januari 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 7 februari 2018. 

Justerandz4i 

 

Utdragsbestyrkande 
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IMMO& KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

§ 35 

Biblioteksplan för Uppsala kommun 2017-2020 
KSN-2017-2137 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta biblioteksplan för Uppsala kommun 2018-2020 enligt ärendets bilaga 1. 

Särskilt yttrande 
Anne Lennartsson (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 35. 

Sammanfattning 
Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska alla kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet 
på biblioteksområdet. Kommunstyrelsen gav i augusti 2015 kulturnämnden i samverkan med 
utbildningsnämnden uppdraget att utarbeta en biblioteksplan för beslut i kommunfullmäktige. 
Nuvarande biblioteksplan antogs av kulturnämnden år 2007 och omfattar inte skolbiblioteken som 
ligger under utbildningsnämndens ansvar. Planen behövde därför omarbetas för att uppfylla 
bibliotekslagen. 

Yrkanden 
Peter Gustavsson (S) yrkar, med instämmande av Jonas Segersam (KD), Salvador Rincon-Amat (MP) 
Caroline Hoffstedt (S), Ewa Edwardsson (L), Anne Lennartsson (C), Markus Lagerquist (M), Karolin 
Lundström (V) och Maria Gardfjell (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag samt på följande 
ändring: 

att det under rubriken "Bibliotekets uppgift i samhället" skrivs in en underrubrik om "Trygghet, 
ordning och tystnad" med följande text som innehåll och som ersätter den text som finns i KS 
ursprungliga förslag: 

"Biblioteken i Uppsala har många viktiga uppgifter. De är för många en mötesplats att samlas kring, 
inte minst för de äldre i kommunen som på biblioteken ges tillgång till ett stort utbud av tidningar och 
tidskrifter som de annars skulle behöva teckna prenumerationer för. För de yngre i kommunen blir 
biblioteket en första mötesplats med litteratur och fungerar därför som en viktig samhällsbildande 
arena. Därför är det viktigt att biblioteken i Uppsala kommun präglas av trygghet, ordning och 
tystnad. 

Det ska vara en självklarhet att människor i alla åldrar ska kunna känna att biblioteket är en fredad 
plats från bråk och stök. En tysthetsnorm ska råda så att de som besöker biblioteket håller en dämpad 
ljudnivå och uppträder respektfullt mot varandra och omgivningen. De som önskar få läsa eller 
studera koncentrerat ska även få göra så. Lokalerna och verksamhetens innehåll ska utformas för att 
tillgodose olika målgruppers förutsättningar och behov. 

Biblioteken i Uppsala ska arbeta för att det råder trygghet för alla besökare, ordning i bibliotekets 
utrymmen och en dämpad ljudnivå för de människor som vistas i bibliotekets lokaler." 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

(§ 35, forts.) 

Anföranden 
Anförande hålls av Christopher Lagerqvist (M). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Peter Gustavssons (S) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller ändringsyrkandet. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 januari 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 7 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPRI,O KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

§ 36 

Avskrivning av äldre borgensfordringar 
KSN-2017-4060 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att skriva av äldre borgensfordringar enligt ärendet. 

Sammanfattning 
Under 1980-talet och inledningen av 1990-talet iklädde sig kommunen borgensansvar med 
stöd av bl.a. bostadsförsörjningslagen och senare lag om kommunalt stöd till boendet för nybyggda 
fastigheter. Hanteringen var tillämpligt för fastighetsägare som tog statliga lån för bostadsbyggande. 
Borgensansvaret innebar att kommunen fick stå för 40 procent av en eventuell reell förlust vid 
försäljning av fastigheter. Utbetalt borgensbelopp utgjorde därefter en fordran för kommunen mot de 
tidigare fastighetsägarna. 

I samband med finanskrisen i inledningen av 1990-talet sålde ett flertal ägare sina fastigheter med 
förlust och borgensåtaganden infriades. Det totalt infriade borgensåtagandet uppgick till omkring 
48 miljoner kronor för motsvarande 140 fastigheter. 

De flesta av dessa fordringar har idag återbetalats alternativt skrivits av efter skuldsanerings-
beslut av kronofogdemyndigheten, efter särskild ansökan till kommunstyrelsen samt i några fall på 
grund av preskription. Idag återstår 40 ärenden varav 26 stycken i ett tidigare skede har 
överlämnats till inkasso och skrivits upp med ränta och 14 ärenden fortfarande hanteras som 
kundfordringar i kommunen. 

Avskrivning av fordringar för historiska borgensåtaganden föreslås då effekten av fortsatt indrivning 
inte anses stå i proportion till nyttan av densamma. Återstående gäldenärer har i hög utsträckning 
betalningssvårigheter, något som exempelvis bekräftas av att en så stor andel fortfarande ligger på 
bevakning hos inkasso och alltså inte givit utdelning vid prövad indrivning från kronofogdemyndighet. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 januari 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 7 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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upP,Mlue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

§ 37 

Motion av Mohamad Hassan (L) om mark till föreningslokaler 
KSN-2017-0502 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen enligt föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L), Eva Edwardsson (L), Benny Lindholm (L), Anders A Aronsson (L), Anders 
Westerlind (L), Urban Wästljung (L) och Peter Nordgren (L) reserverar sig mot beslutet till fölmån för 
Mohamad Hassans (L) bifallsyrkande. 

Sammanfattning 
Mohammad Hassan (L) föreslår i motion väckt vid sammanträde den 30 januari 2017 att Uppsala 
kommun ur ett långsiktigt exploateringsperspektiv inventerar strategisk intressanta markområden som 
inte är direkt lämpade för bostäder, handel eller kontor men som kan vikas åt föreningar och 
organisationer. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till motionen. 

Richard Malmström (M2) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut om att besvara 
motionen. 

Anförande 
Anförande hålls av Erik Pelling (S). 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 9 januari 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 7 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justeran77, /.. 
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upP,§3,12, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

§ 38 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att införa politiska lärlingar 
KSN-2017-2023 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen, 

att uppdra till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att införa ett system med 
politiska lärlingar i Uppsala kommun och återkomma till kommunfullmäktige i ärendet under 2018, 
samt 

att kommunstyrelsen i beredningen ska remittera ärendet till partierna i fullmäktige. 

Reservationer 
Markus Lagerquist (M) och Simon Alm (SD) reserverar sig till fönnån för eget avslagsyrkande. 

Sammanfattning 
Mohamad Hassan (L) föreslår i motion, väckt vid sammanträdet den 24 april, att kommunfullmäktige 
uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att införa ett system med politiska 
lärlingar i Uppsala. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande av Carolin Hoffstedt (S), Maria Gardfjell (MP), Jonas 
Segersam (KD) och Anders A Aronsson (L), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Markus Lagerquist (M) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD), avslag på motionen. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Gustaf Lantz (S) och Benny Lindholm (L). 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 december 2017. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 7 februari 2018. 
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UNO» KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

§ 39 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att agera för utfasning av plastpåsar 
KSN-2017-0524 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Mohamad Hassan (L), Eva Edwardsson (L), Benny Lindholm (L), Anders A Aronsson (L), Anders 
Westerlind (L), Urban Wästljung (L) och Peter Nordgren (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Mohamad Hassans (L) bifallsyrkande. 

Sammanfattning 
Mohamad Hassan (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 
januari 2017 att: 
- Uppsala kommun under 2017 inleder ett aktivt arbete för att inom kommunens samtliga enheter 
byta ut plastpåsar som är producerade av fossilbränsle mot klimat- och miljösmarta alternativ, 
- Uppsala kommun inom ramen för klimatprotokollet verkar för att näringslivet i Uppsala 
tillämpar samma principer som nämns i första att-satsen. 
- Uppsala kommun senast 2019 enbart använder påsar/kassar som är tillverkade av 
förnybara material. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande av Urban Wästljung (L), bifall till motionen. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar, med instämmande av Rafael Waters (S), bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut om att besvara motionen. 

Anförande 
Anförande hålls av Anne Lennartsson (C). 

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

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA, bifall till motionen röstar NEJ. Kommunfullmäktige 
beslutar med 70 JA-röster mot 9 NEJ-röster att bifalla kommunstyrelsens förslag. Två ledamöter är 
frånvarande vid omröstningen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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LOW» KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

(§ 39, forts.) 

Ja-röst avger: 
Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Ulrik Wärnsberg (S), Hilde Klasson (S), Gustaf Lantz (S), 
Elnaz Alizadeh (S), Peter Gustavsson (S), Loa Mothata (S), Carl Lindberg (S), Staffan Yngve (S), 
Monica Östman (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Susanne Eriksson (S), Eva Christiernin (S), 

Ove Hjorth(S), Agneta Erikson (S), Klas-Heiman Lundgren (S), Ylva Stadell (S), Fredrik Ahlstedt 
(M), Therez Olsson (M), Inger Söderberg (M), Alexandra Steinholtz (M), Markus Lagerquist (M), 
Cecilia Forss (M), Mats Gyllander (M), Christopher Lagerqvist (M), Magnus Åkerman (M), Rickard 
Steinholtz (M), Gunnar Hedberg (M), Hannes Beckman (M), Maria Gardfjell (MP), Rickard 
Malmström (M2) , Linda Eskilsson (MP), Mohamad Tahir (MP), Tarja Onegård (MP), Åsa Strahlemo 
(MP), Eva Adler (MP), Trond Svendsen (MP), Johan Edstav (MP), Ahmad Orfali (MP), Bona 
Szatmari Waldau (V), Hanna Mörck (V), Sverker Åslund (V), Karolin Lundström (V), Tobias 
Smedberg (V), Liza Boethius (V), Kjell Haglund (V), Stefan Hanna (C), Anne Lennartsson (C), Ehsan 
Nasari (C), Cecilia Oksanen (C), Simon Alm (SD), David Perez (SD), Jonas Segersam (KD), Martin 
Wisell (I(D), Torbjörn Aronson (KD), Margit Borgström (KD), Rafael Waters (S), Maria Patel (S), 
Gunilla Oltner (S), Arne Sandemo (M), Mats Hansen (M), Bekir Jusfbasic (M), Jonas Andersson 
(MP), Salvador Rincon-Amat (MP), Bodil Brutemark (V), Ulf Schmidt (C), Karin Ericsson (C), 
Anders Sehlin (SD) och Lisen Burmeister (SD). 

Nej-röst avger: 
Mohamad Hassan (L), Eva Edwardsson (L), Benny Lindholm (L), Anders A Aronsson (L), Anders 
Westerlind (L), Urban Wästljung (L), Mona Camara Sylvan (Fl), Peter Nordgren (L) och Sadaf 
Nasiripour (Fl). 

Frånvarande: 
Björn Wall (S) och Pavel Gamov (-). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 18 januari 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 7 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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upPRI13, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

§ 40 

Interpellation av Mohamad Hassan (L) om upphandlingar av ramavtal 
KSN-2017-4085 

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

Anföranden 
Anförande hålls av Mohamad Hassan (L), Marlene Burwick (S) och Maria Gardfjell (MP). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



19 (28) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

§ 41 

Interpellation av Simon Alm (SD) om Uppsalahems vinst 
KSN-2017-4310 

Simon Alm (SD) har ställt en interpellation till Elnaz Alizadeh (S), ordföranden i Uppsalahem 
AB, som besvarar densamma. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Simon Alm (SD), Elnaz Alizadeh (S), Cecilia Forss (M), Therez Olsson (M) och 
Ulrik Wämsberg (S). 

Justera "gn 

-,,  

Utdragsbestyrkande 



20 (28) 

upP,Mlue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

§ 42 

Interpellation av Martin Wisell (KB) om allergihuset 
KSN-2017-0336 

Martin Wisell (KD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) 
som överlämnat den för besvarande till Elnaz Alizadeh (S), ordförande i Uppsalahems styrelse. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Marin Wisell (KD), Elnaz Alizadeh (S) och Trond Svendsen (MP). 

Utdragsbestyrkande Justerandes isi 

' 



21(28) 

upPle», KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

§ 43 

Interpellation av Stefan Hanna (C) om trygghets-- och servicebostäder 
KSN-2018-0329 

Stefan Hanna (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) 
som överlämnat den för besvarande till Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Stefan Hanna (C), Erik Pelling (S), Kjell Haglund (V), Ulla Johansson (KD), 
Therez Olsson (M) och Rickard Malmström (MP). 

Justerandes • 

 

Utdragsbestyrkande 

    

      



22 (28) 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

§ 44 

Interpellation av Stefan Hanna (C) om framkomlighet för 
utryckningsfordon 
KSN-2018-0330 

Stefan Hanna (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) 
som överlämnat den för besvarande till Johan Lundqvist (1V113), ordförande i gatu — och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Stefan Hanna (C), Johan Lundqvist (MT) och Hannes Beckman (M). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

      



23 (28) 

upPleifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

§ 45 

Interpellation av Stefan Hanna (C) om förvaltningschefers tillsättning 
KSN-2018-0331 

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

Anföranden 
Anföranden hålls av Stefan Hanna (C), Marlene Burwick (S) och Maria Gardfjell (M:13). 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 



Justerande Utdragsbestyrkande 

24 (28) 

upP,M12,4 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

§ 46 

Interpellation av Stefan Hanna (C) om Bostadsförmedlingens funktionalitet 
KSN-2018-0334 

Stefan Hanna (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) 
som överlämnat den för besvarande till Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Stefan Hanna (C), Erik Pelling (S) och Therez Olsson (M). 



25 (28) 

'ORO& KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

§ 47 

Interpellation av Stefan Hanna (C) om markarbeten i Uppsala kommun 
KSN-2018-0335 

Stefan Hanna (C) har ställt en interpellation till gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande 
Johan Lundqvist (MP) som överlämnat den för besvarande till Hilde Klasson (S) 1:e vice ordförande i 
plan- och byggnadsnämnden. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Stefan Hanna (C), Hilde Klasson (S), Hannes Beckman, Therez Olsson (M 
Maria Gardfiell (MP) , Cecilia Forss ( M) och Jonas Segersam ( KD). 

Justerand ign Utdragsbestyrkande 



26 (28) 

upP,Mlii KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

§ 48 

Interpellation av Mohamad Hassan (L) om inrättande av personalutskott 
KSN-2018-0336 

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

Anföranden 
Anföranden hålls av Mohamad Hassan (L), Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MT) och 
Fredrik Ahlstedt (M). 

Justeran Utdragsbestyrkande 



27 (28) 

upP,19», KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

§ 49 

Fråga av Therez Olsson (M) angående vem som bekostar Uppsalarummet 
KSN-2018-0667 

Therez Olsson (M) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) som 
besvarar frågan. 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 



Juster n es sign 

28 (28) 

ISTMlue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-26 

§ 50 

Fråga av Therez Olsson (M) angående konsekvensanalys 
KSN-2018-0668 

Therez Olsson (M) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) som 
besvarar frågan. 

Utdragsbestyrkande 



Närvarolista Uppsala kommunfullmäktige 2018-02-26, bilaga 1 

Närvarande ledamöter: 
Marlene Burwick (S) 
Erik Pelling (S) 

Paragraf Närvarande ledamöter Paragraf 
Urban Wästljung (L) 
Stefan Hanna (C) 

Caroline Hoffstedt (S) 26-38 Anne Lennartsson (C) 
Ulrik Wärnsberg (S) Ehsan Nasari (C) 
Hilde Klasson (S) Cecilia Oksanen (C) 26-46 
Gustaf Lantz (S) Simon Alm (SD) 26-46 
Elnaz Alizadeh (S) 39-50 David Perez (SD) 
Peter Gustavsson (S) 43-50 Jonas Segersam (KD) 35-50 
Loa Mothata (S) 43-50 Martin Wisell (KD) 
Carl Lindberg (S) Torbjörn Aronson (KD) 26-46 
Staffan Yngve (S) Margit Borgström (KD) 
Monica Östman (S) 26-46 Mona Camara Sylvan (Fl) 
Inga-Lill Sjöblom (S) Tomas Karlsson (Fl) 26-38 
Susanne Eriksson (S) 
Eva Christiemin (S) 
Ove Hjorth (S) Tjänstgörande ersättare: Paragraf 
Agneta Erikson (S) Kjell Viberg (S) 26-39, 47-50 
Klas-Herman Lundgren (S) Peder Granath (S) 26-40 
Ylva Stadell (S) Rafael Waters (S) 26-40, 46-50 
Fredrik Ahlstedt (M) 32-50 Maria Patel (S) 
Therez Olsson (M) Björn Wall (S) 
Inger Söderberg (M) 26-46 Gunilla Oltner (S) 
Alexandra Steinholtz (M) 26-46 Arne Sandemo (M) 26-41, 44-50 
Markus Lagerquist (M) Johan Carlsson (M) 26-39 
Cecilia Forss (M) Carolina Bringbom Anadol (M) 47-50 
Mats Gyllander (M) Mats Hansen (M) 
Christopher Lagerqvist (M) Bekir Jusfbasic (M) 
Magnus Åkerman (M) Jonas Andersson (MP) 26-38, 40-50 
Rickard Steinholtz (M) Helena Nordström-Källström (MP)26-40, 48-50 
Gunnar Hedberg (M) Per-Eric Rosen (MP) 50 
Hannes Beckman (M) Salvador Rincon-Amat (MP) 
Maria Gardfjell (MP) Bodil Brutemark (V) 
Rickard Malmström (MP) 26-49 Peter Nordgren (L) 
Linda Eskilsson (MP) Agneta Simonsson (L) 28-37 
Johan Lundqvist (IVTP) 26-37 Ulf Schmidt (C) 26-46 
Mohamad Tahir (MP) 43-50 Karin Ericsson (C) 
Tarja Onegård (MP) Anders Sehlin (SD) 
Asa Strahlemo (MP) Lisen Bunneister (SD) 
Eva Adler (MP) 43-50 Ulla Johansson (KD) 26-34, 47-50 
Trond Svendsen (MP) Sadaf Nasiripour (Fl) 39-46 
Johan Edstav (M13) Josef Safady Åslund (Fl) 47-50 
Ahmad Orfali (MP) 
Bona Szatmari Waldau (V) 
Hanna Mörck (V) Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Sverker /blund (V) Bedo Kaplan (S) 
Karolin Lundström (V) Jonny Husen (S) 
Tobias Smedberg (V) Madelene Andersson (M) 
Liza Boethius (V) Stig Rådahl (M) 
Kjell Haglund (V) Siw Björkgren (MP) 
Mohamad Hassan (L) Lars-Håkan Andersson (V) 
Eva Edwardsson (L) Daniel Rogozinski (V) 
Benny Lindholm (L) 38-50 Thea Andersson (L) 
Anders A Aronsson (L) Ingmar Jansson (C) 
Anders Westerlind (L) Ingemar Wirsen (KD) 

e 



Bilaga § A § 35 

Ärende 9 
Biblioteksplan för Uppsala kommun 2017-2020 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Centerpartiet står bakom den biblioteksplan som nu antagits, och tycker i huvudsak att den är bra. Vi 
vill emellertid förtydliga att vi hade velat se tydligare och mer offensiva skrivningar gällande 
tillgänglighet och landsbygdsomsorg. 

Centerpartiet anser att Uppsalas bibliotek ska vara tillgängliga för alla människor. Ny teknik skapar 
nya möjligheter att tillgängliggöra litteratur och kultur för fler människor. Genom avtal med 
upphovsrättsinnehavare och digital inläsningsteknik skulle delar av den litteratur som finns på 
Uppsalas bibliotek kunna göras tillgänglig direkt på nätet. Genom kameror och streaming skulle 
många av de författar- och diskussionsevenemang som anordnas i bibliotekens regi kunna spelas in 
och sändas på nätet till glädje för de som inte kunde närvara på plats. En strategi för att bättre arbeta 
med dessa möjligheter borde tydligare ha ingått i biblioteksplanen. 

Vidare så hade Centerpartiet velat se att biblioteks-/bokbussarnas viktiga roll för tillgängligheten och 
för landsbygden lyfts fram mer i planen. Bokbussarna ger människor som sällan eller aldrig har 
möjlighet att ta sig in till ett bibliotek i staden möjlighet att ta del av bibliotekens viktiga litteratur- och 
kulturutbud. Därtill utgör bokbussen med jämna mellanrum en välkommen mötesplats för många av 
de Uppsalabor som inte bor i staden. Denna mötesplats är viktig för många människor, eftersom det på 
vissa orter saknas naturliga mötesplatser i form av butiker och liknande faciliteter där människor 
normalt samlas. 
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