
Mats Gyllander (M), justerare 

Uppsala 
kommun 

Sida 1 (49) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-01-25 

Kommunfullmäktiges protokoll måndagen 
den 25 januari 2021 

Plats och tid 

Uppsala Konsert & Kongress, sal B, klockan 13:15-21:55, 
ajourneringar 14:53 - 15:10, 16:41 - 16:50, 17:58 - 19:00 och 20:21 - 20:27. 

Paragrafer 

1-30 

Justeringsdag 

Onsdagen den 3 februari 2021 

Underskrifter 

Magnus Åkerman (M), 
ordförande §§ 16-19, 26-30 

 

 

Eva Edwardsson (L), 
ordförande §§ 1-15, 20-25 

 

Agneta Gille (S), justerare 

John Hammar, sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoretOuppsala.se  
www.uppsala.se  



Ug) Uppsala 
kommun 

Sida 2 (49) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-01-25 

Närvarande ledamöter och ersättare vid kommun-
fullmäktiges sammanträde den 25 januari 2021 

Närvarande ledamöter Paragrafer Närvarande ledamöter Paragrafer 

Erik Pelling (S) 5-19 Stefan Hanna (-) 

 

Maria Gauffin Röjestål (S) 

 

Rigmor Stenmark (C) 

 

Gustaf Lantz (S) 

 

Mattias Johansson (C) 

 

Eva Christiernin (S) 

 

011e Romlin (C) 

 

Erik Dagnesjö (S) 

 

Jonas Petersson (C) 

 

Asal Gohari (S) 

 

Diana Zadius (C) 

 

Ulrik Wärnsberg (S) 

 

Mats Åhlund (C) 

 

Inga-Lill Sjöblom (S) 

 

Viviane Obaid (C) 

 

Klas-Herman Lundgren (S) 

 

Mohamad Hassan (L) 

 

Agneta Gille (S) 

 

Helena Hedman Skoglund (L) 

 

Carl Lindberg (S) 

 

Angelique Prinz Blix (L) 

 

Ylva Stadell (S) 

 

Eva Edwardsson (L) 

 

Björn Wall (S) 

 

Anders A. Aronsson (L) 

 

Hilde Klasson (S) 20-30 Amanda Kanange (L) 

 

Mattias Kristenson (S) 

 

Mats Dafnäs (L) 

 

Loa Mothata (S) 

 

Oscar Matti (L) 

 

Rafael Waters (S) 

 

Simon Alm(-) 

 

Elnaz Alizadeh (S) 

 

David Perez (SD) 1-24 
Pavlos Cavelier Bizas (S) 

 

Lisen Burmeister (SD) 18-30 
Agneta Erikson (S) 

 

Linnea Bjuhr (SD) 

 

Anders Grönvall (S) 1-27 Anders Sehlin (SD) 

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

 

Roger Thelander (SD) 

 

Therez Almerfors (M) 

 

Jonas Segersam (KD) 

 

Christopher Lagerqvist (M) 1-24 Sarah Havneraas (KD) 1-22 
Marta Obminska (M) 18-30 Margit Borgström (KD) 

 

Magnus Åkerman (M) 

 

Christian Hermanson (KD) 

 

Cecilia Forss (M) 

 

Eva Moberg (KD) 

 

Markus Lagerquist (M) 

 

Evelina Solem (KD) 1-29 
Mats Gyllander (M) 

 

Linda Eskilsson (MP) 1-27 
Madeleine Andersson (M) 

 

Rickard Malmström (MP) 

 

Carolina Bringborn (M) 

 

Lars Friberg (MP) 

 

Anna-Karin Westerlund (M) 

 

Charles Pylad (MP) 

 

Robin Kronvall (M) 

 

Per Eric Rosen (MP) 

 

Fredrik Hultman (M) 

 

Stina Jansson (Fl) 

 

Tobias Smedberg (V) 23-30 Lovisa Johansson (Fl) 

 

Hanna Victoria Mörck (V) 

   

Karolin Lundström (V) 

   

Torbjörn Björlund (V) 

   

Ingela Ekrelius (V) 

   

Magne Björklund (V) 1-25 

  

Therese Rhann (-) 

   

Lalla Andersson (V) 

   

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 3 (49) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-01-25 

Tjänstgörande ersättare 
Patrik Hedlund (S) 
Monica Östman (S) 
Staffan Yngve (S) 
Gunnar Hedberg (M) 
Roine Thunberg (M) 
Anette Fischer (V) 
Per-Olof Forsblom (V) 
Knut Godskesen (-) 
Alexander von Uckermann 
(SD) 
Alexander Oscarsson (KD) 
Leif Boström (KD) 
Johan Edstav (MP) 
Bengt Fladvad (MP)  

Paragrafer 

1-4, 20-30 
1-19 
28-30 

1-17, 25-30 
1-22, 26-30 

1-17, 25-30 

23-30 
30 

28-30  

Ej tjänstgörande ersättare 

Dima Sarsour (S) 
Bedo Kaplan (S) 
Kia Solid (S) 
Peder Granath (S) 
Maria Patel (S) 
Bertil Brunn (S) 
Inger Söderberg (M) 
Arne Sandemo (M) 
Bekir Jusufbasic (M) 

Vivianne Eriksson (M) 
Andrea Karnekvist (V) 
Artemis Lumarker (V) 
Daniel Rogozinski (V) 
Karin Ericsson (-) 
Ingmar Jansson (C) 
Lena-Maria Jansson (C) 
Hans Nordström (C) 
Peter Nordgren (L) 
Anders Wallin (L) 
Susanne Åhlander (L) 
Helena Ling (L) 
Simon Pettersson (SD) 
Kent Kumpula (SD) 
Martin Wisell (KD) 
Klara Ellström (MP) 
Josef Safady Åslund (Fl) 
Charlie Strängberg (Fl) 

Justerandes signatur 

   

Utdragsbestyrkande 

/ -A ------- 

 

:)k 

  



Uppsala 
kommun 

Sida 4 (49) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-01-25 

§1 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utse Agneta Gille (S) och Mats Gyllander (M) till justerare, 
2. att utse Eva Christiernin (S) och Therez Almerfors (M) till ersättare för 

justera rna, samt 
3. att justeringen äger rum onsdagen den 3 februari klockan 17.15 på 

Stationsgatan 12. 

Justerandes signatur 

c -,,,, 4-- k 
Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 5 (49) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-01-25 

§2 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att lägga till ärende Fakturering av avgifter för kontroll enligt livsmedelslag och 
alkohollag år 2021 till föredragningslistan, samt 

2. att med ändringen ovan fastställa föredragningslista n. 

Justerandes signatur 

ok k 
Utd ragsbestyrkand e 



Uppsala 
kommun 

Sida 6 (49) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-01-25 

§3 

Inlämnade frågor till kommunfullmäktige 25 
januari 2021 

KSN-2021-00095 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att fråga om företagsfrämjande markupplåtelser från Jonas Petersson (C) inte 
får ställas, 

2. att fråga om privata äldreboenden från Fredrik Ah lstedt (M) inte får ställas, 
samt 

3. att övriga listade frågor får ställas och besvaras under dagens sammanträde. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande har gått igenom de inlämnade frågorna och lämnar 
här sin motivering: 

Jonas Peterssons (C) fråga om företagsfrämjande markupplåtelser får inte ställas, 
eftersom frågor och interpellationer enligt 5 kap. 61 och 64 § inte får röra ärenden som 
rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

Fredrik Ahlstedts (M) fråga om privata äldreboenden får inte ställas. En fråga syftar till 
att inhämta upplysningar och ska ha ett bestämt innehåll. Den får vara försedd med en 
kort inledande förklaring. Allmänpolitiska frågor kan inte göras till föremål för frågor. 
Frågor ska avse förhållanden i Uppsala kommun. Frågan har ställts i anledning av ett 
replikskifte i riksdagens partiledardebatt. Det framstår inte som klart att 
statsministerns uttalande i partiledardebatten i riksdagen den 13 januari 2021 ska 
tolkas på det sättet som Fredrik Ahlstedt gör gällande. Som en konsekvens kan en 
fråga om hur kommunstyrelsen ordförande ställer sig till frågeställarens tolkning av ett 
replikskifte i partiledardebatten inte sägas ha ett bestämt innehåll eller avse 
inhämtandet av en sakupplysning. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 7 (49) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-01-25 

Inlämnade frågor 

• Fråga om idrotten under och efter pandemin från Madeleine Andersson (M) 
• Fråga om kommunens miljö- och klimatprogram från Mats /blund (C) 
• Fråga om simundervisning i skolan under och efter pandemin från Lisen 

Burmeister (SD) 
• Fråga om skridskoåkning från Stefan Hanna (-) 
• Fråga om företagsfrämjande markupplåtelser från Jonas Petersson (C) 
• Fråga om privata äldreboenden från Fredrik Ahlstedt (M). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer ordförandens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 8 (49) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-01-25 

§4 

Information från kommunrevisionen 25 
januari 2021 

Kommunrevisionens ordförande Per Davidsson (M) informerar kommunfullmäktige 
om kommunrevisionens arbete och aktuella revisionsrapporter. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
_ 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 9 (49) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-01-25 

§ 

Fråga om idrotten under och efter pandemin 
från Madeleine Andersson (M) 

KSN-2021-00095 

Madeleine Andersson (M) har ställt en fråga till Idrott- och fritidsnämndens ordförande 
Maria Patel (S) som besvarar densamma. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 10 (49) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-01-25 

§6 

Fråga om kommunens miljö- och 
klimatprogram från Mats Åhlund (C) 

KS N-2021-00095 

Mats Åhlund (C) har ställt en fråga till gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande 
Rickard Malmström (MP) som besvarar densamma. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

  

91/1 

 



Uppsala 
kommun 

Sida 11 (49) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-01-25 

§ 

Fråga om skridskoåkning från Stefan Hanna 

KSN-2021-00095 

Stefan Hanna (-) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) 
som besvarar densamma. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

  

A 

 



Uppsala 
kommun 

Sida 12(49) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-01-25 

§8 

Fråga om simundervisning i skolan under och 
efter pandemin från Lisen Burmeister (SD) 

KSN-2021-00095 

Lisen Burmeister (SD) har ställt en fråga till utbildningsnämndens ordförande Helena 
Hedman Skoglund (L) som besvarar densamma. På grund av frånvaro ställs frågan av 
Linnea Bjuhr (SD). 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

 

rdr --- 
P 

 



Uppsala 
kommun 

Sida 13 (49) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-01-25 

§9 

Interpellation om LSS från Carolina Bringborn 

(M) 

KSN-2020-03261 

Carolina Bringborn (M) har ställt en interpellation till omsorgsnämndens ordförande 
Angelique Prinz Blix (L) som besvarar densamma. 

Anföranden hålls av Carolina Bringborn (M), Angelique Prinz Blix (L), Lalla Andersson 
(V), Therez Almerfors (M), Diana Zadius (C) och Helena Hedman Skoglund (L). 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

 

72Ä-----

   



Uppsala 
kommun 

Sida 14(49) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-01-25 

§10 

Inlämnade interpellationer till 
kommunfullmäktige 25 januari 2021 

KSN-2021-00094 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att interpellation om minnesdagar från Stefan Hanna (-) inte får ställas, samt 
2. att övriga inlämnade interpellationer får framställas och besvaras vid 

kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 1 mars 2021. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande har gått igenom de inlämnade interpellationerna 
och lämnar här sin motivering: 

Stefan Hannas (-) interpellation om minnesdagar får inte ställas. Interpellationer bör 
ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen. Stefan Hanna har 
lämnat in en motion med i princip likalydande innehåll som interpellationen. 
Motionen kommer att beredas och föreläggas kommunfullmäktige för beslut. Att nu 
inhämta kommunstyrelsens ordförandes åsikt om det som Stefan Hanna motionerar 
om och även med hänsyn taget till de förslag som förs fram i interpellationen 
respektive motionen är inte en angelägenhet av större intresse för kommunen. 

Inlämnade interpellationer 

• Interpellation om elförsörjningen i Uppsala från Leif Boström (KD) 
• Interpellation om minnesdagar från Stefan Hanna (-). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer ordförandens förslag mot avslag och finner att fullmäktige bifaller 
ordförandens förslag. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

.,., . 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 15 (49) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-01-25 

§11 

Inlämnade motioner till kommunfullmäktige 
25 januari 2021 

KSN-2021-00093 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Inlämnade motioner 

• Motion om bastu i finskt förvaltningsområde från Artemis Lumarker (V) 
• Motion om att granska kommunens sparkrav från Tobias Smedberg (V) 
• Motion om hyggesfritt skogsbruk från Magne Björklund (V) 
• Motion om att öka säkerheten för cyklister från Lisen Burmeister (SD) 
• Motion om fler kolonilotter och kollektiva odlingsplatser från Stina Jansson (Fl) 

och Charlie Strängberg (Fl) 
• Motion om teckenspråkstolkning för demokratin från Lovisa Johansson (Fl) 

och Stina Jansson (Fl) 
• Motion om nämndsamarbete för möten över generationsgränser från Rigmor 

Stenmark (C) 
• Motion om minnesdagar från Stefan Hanna (-). 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

2- 

 

1) 

 



Uppsala 
kommun 

Sida 16 (49) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-01-25 

§12 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 
25 januari 2021 

KSN-2021-00096 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att med godkännande lägga förteckningen över anmälningsärenden till 
protokollet. 

Anmälningsärenden 

• Ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige för MP 
• Ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige för S 
• Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL per den 30 september 2020 

från socialnämnden 
• Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per den 30 september 

2020 från omsorgsnämnden 
• Rapport från digital inspektion under år 2020 av Överförmyndarnämnden för 

Uppsala län från Länsstyrelsen 
• Granskning av fastighetsunderhåll i bolagen från kommunrevisionen 
• Förstudie Arbetet med införandet av GDPR inom Uppsala kommun från 

kommunrevisionen 
• Uppföljningsgranskning Effekter av kommunrevisionens fördjupade 

granskningar 2017-2018 från kom munrevisionen 
• Granskning av styrning och utveckling -Grundskolan från kommunrevisionen 
• Granskning av brandskydd inom äldreomsorgen från kommunrevisionen 
• Åtgärdsplan pendlarparkeringar för cykel och bil i Uppsala kommun från gatu-

och samhällsmiljönämnden 
• Framtidens resor- Rapport från Mälardalsrådet 
• Den lokala politikerns bildningsarenor- Rapport från Linköpings universitet 

Justerandes signatur 

c.,Y  

 

6 V 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 17 (49) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-01-25 

§13 

Avsägelser och entlediganden vid 
kommunfullmäktige 25 januari 2020 

KSN-2021-00092 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att entlediga Victor Landing (KD) från uppdraget som ersättare i 
äldrenämnden, 

2. att entlediga Freija Carlsten (C) från uppdraget som ledamot i plan- och 
byggnadsnämnden, 

3. att entlediga Catrin Johansson (S) från uppdraget som ledamot i 
räddningsnämnden, 

4. att entlediga Victor Zhao-Jansson (C) från uppdraget som ledamot i 
Uppsalahem AB från och med 1. mars 2021, 

5. att entlediga Eva Christiernin (S) från uppdraget som ledamot tillika 
ordförande i socialnämnden, 

6. att entlediga Pavlos Cavelier(S) Bizas från uppdraget som ledamot i 
arbetsmarknadsnämnden, 

7. att entlediga Martin Viredius (S) från uppdraget som ersättare i 
arbetsmarknadsnämnden, 

8. att entlediga Asal Gohari (S) från uppdraget som ledamot i 
utbildningsnämnden, samt 

9. att entlediga James Jonsson (V) från uppdraget som ledamot i 
räddningsnämnden. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Utg 
Uppsala 
kommun 

 

Sida 18 (49) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2021-01-25 

 

§14 

Fyllnadsval vid kommunfullmäktige 25 januari 
2021 

KSN-2021-00092 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utse Eva Christiernin (S) till kommunalråd på 70 procent, 
2. att utse Eva Christiernin (S) till ledamot tillika ordförande i äldrenämnden, 
3. att utse Eva Christiernin (S) till ledamot i krisledningsnämnden, 
4. att utse Eva Christiernin (S) till ledamot i Uppsala Stadshus AB:s styrelse, 
5. att utse Eva Christiernin (S) till ersättare i Mälardalsrådet 
6. att utse Martin Viredius (S) till ledamot i arbetsmarknadsnämnden, 
7. att utse Lena Graungaard Lindahl (S) till ersättare i arbetsmarknadsnämnden, 
8. att utse Catrin Johansson (S) till ersättare i gatu- och samhällsmiljönämnden, 
9. att utse Pavlos Cavelier Bizas (S) till ersättare i kommunstyrelsen, 
10.att utse Pavlos Cavelier Bizas (S) till ledamot i utbildningsnämnden, 
11.att utse Juni Malmberg (MP) till ersättare i kulturnämnden, 
12. att utse Victor Zhao-Jansson (C) till ledamot i plan- och byggnadsnämnden, 
13.att utse Asal Gohari (S) till ledamot tillika ordförande i socialnämnden, 
14. att utse Ylva Lindahl (MP) till ledamot i valnämnden, 
15. att utse Mark Schneider (S) till ledamot i räddningsnämnden 
16.att utse Anton Wallgren (C) till suppleant i Uppsala kommun Arenor och 

Fastigheter AB:s styrelse 
17.att utse Salvador Rincon Amat (MP) till suppleant i Uppsala Bostadsförmedling 

AB:s styrelse, 
18.att utse Per Davidsson (M) till lekmannarevisor i Uppsalahem AB, 
19.att utse Per Davidsson (M) till lekmannarevisor i Uppsala Vatten &Avfall AB, 
20. att utse Per Davidsson (M) till lekmannarevisor i Uppsala parkering AB, 
21. att utse Per Davidsson (M) till lekmannarevisor i Stiftelsen Jälla egendom, 

samt 
22. att bordlägga valen av en ledamot (MP) i kommunrevisionen, en ledamot (V) i 

rädd ningsnämnden, en ersättare (KD) i äldrenämnden, en ledamot (C) i 
Uppsalahem AB:s styrelse från och med den 1 mars 2021 och en ledamot (S) i 
kommittén för utdelning från donationsstiftelserna. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



(DJi) 
Uppsala 
kommun 

Sida 19 (49) 

  

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-01-25 

§15 

Val av nämndemän till Uppsala tingsrätt för 
mandatperioden 1 januari 2020 - 31 december 
2023 

KSN-2019-2385 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga valen av en nämndeman (KD) och en nämndeman (SD) vid 
Uppsala tingsrätt. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 20 (49) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-01-25 

§16 

Uppföljning av program och planer 2020 

KSN-2020-00472 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att uppdra till Uppsala Vatten och Avfall AB att komplettera avfallsplan 2014-
2022 med målbeskrivning, mål och aktiviteter gällande nedskräpning i vatten 
för att uppfylla Havs- och Vattenmyndighetens ÅPH 23 enligt bilaga 3, 

2. att strategi för besöksnäringen upphör att gälla, 
3. att lägga rapporten Uppföljning av program och planer enligt bilaga 1 till 

handlingarna, samt 
4. att uppdra till kommunstyrelsen att beakta slutsatserna i rapporten i det 

fortsatta arbetet med det kommande övergripande långsiktiga styrdokument 
som visar på en helhet och tydlig riktning mot ett hållbart Uppsala 2030 med 
utblick mot 2050. 

Sammanfattning 

Från och med 2017 görs en årlig samlad uppföljning och aktualitetsbedömning av 
program och kommungemensamma handlingsplaner som ett led i att säkerställa en 
mer sammanhållen styrning där relationerna mellan styrdokument är tydliga, skapa 
minskad styrträngsel med färre målkonflikter samt en ökad möjlighet till tydliga 
prioriteringar. Detta görs enligt modell för programhantering. 

Uppföljningen av program har för 2020 genomförts i samband med ordinarie 
verksamhetsuppföljning per augusti. Den baseras på återrapportering från nämnder 
och bolagsstyrelser, men i vissa fall även på måluppfyllelse i relation till programmets 
indikatorer där sådana finns. Måluppfyllelsen ligger till grund för aktualitetsbedöm-
ningar av programmen, det vill säga beskrivningar av programmens status och 
eventuella behov av förändringar. 

En översyn av kommunens styrning har genomförts. Översynen har tagit fram ett 
förslag på framtida styrning genom att integrera de viktigaste styrsignalerna från 
dagens beslutade program i ett mer långsiktigt program som är tänkt att bli mer 
närvarande i den ordinarie styrprocessen för kommunkoncernen. Arbetet med att 
utveckla styrningen fortsätter. De förslag på förändringar som framkommer av 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2021-01-25 

 

rapporten Uppföljning av program och planer en ligt bilaga 1 föreslås beaktas i det 
fortsatta arbetet. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 16 december 2020 § 319 
• Arbetsutskottets förslag 1 december 2020 § 372 
• Tjänsteskrivelse daterad 17 november 2020 
• Bilaga 1 Uppföljning av program och planer 2020 daterad 14 oktober 2020 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från Uppsala Vatten och avfall AB 
• Bilaga 3, Underlag till revidering av avfallsplan 2014-2022 gällande marint 

skräp 

Yrkanden 

Eva Moberg (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
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§17 

Detaljplan för kvarteret Seminariet 

KSN-2019-0951 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att anta detaljplan för kvarteret Seminariet enligt ärendets bilaga 2 och 3. 

Sammanfattning 

Plan- och byggnadsnämnden har den 15 oktober 2020 (§ 238) överlämnat detaljplan 
för kvarteret Seminariet till kommunfullmäktige för antagande. 
Antagandehandlingarna inklusive protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden 
återges i bilaga till ärendet. Samråds- och granskningsyttranden återfinns hos plan-
och byggnadsnämnden. 

Detaljplanens syfte är att säkerställa en stor allmän park och att möjliggöra cirka 110 
lägenheter med lokaler i bottenvåningen. Syftet är också att värna områdets 
kulturmiljövärden genom att skydda befintliga byggnaders värden samt genom att ny 
bebyggelse får en anpassad gestaltning. 

Detaljplanen är framtagen genom så kallat utökat planförfarande eftersom den är av 
stort allmänt intresse. Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 16 december 2020 § 321 
• Arbetsutskottets förslag 1 december 2020 § 373 
• Tjänsteskrivelse daterad 10 november 2020 
• Bilaga 1 Protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämndens sammanträde 

den 15 oktober 2020 
• Bilaga 2 Planbeskrivning 
• Bilaga 3 Plankarta 
• Bilaga 4 Samrådsredogörelse 
• Bilaga 5 Utlåtande 

Justerandes signatur 
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Yrkanden 

Magne Björklund (V), Anders A. Aronsson (L), Therez Almerfors (M), Ylva Stadell (S), Lars 
Friberg (MP), Margit Borgström (KD) och Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Jonas Petersson (C), Stefan Hanna (-), David Perez (SD), Rigmor Stenmark (C), Simon 
Alm (-) och Stina Jansson (Fl) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Bestutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Jonas Petersson (C) med fleras 
avslagsyrkande i en votering. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA. Avslag till detsamma röstar NEJ. 

Med 64 ja-röster mot 17 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Ja-röst avger Erik Pelling (S), Maria Gauffin Röjestål (S), Gustaf Lantz (S), Eva 
Christiernin (S), Erik Dagnesjö (S), Asal Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (S), Inga-Lull Sjöblom 
(S), Klas-Herman Lundgren (S), Agneta Gille (S), Carl Lindberg (S), Ylva Stadell (S), Björn 
Wall (S), Mattias Kristenson (S), Loa Mothata (S), Rafael Waters (S), Elnaz Alizadeh (S), 
Pavlos Cavelier Bizas (S), Agneta Erikson (S), Anders Grönvall (S), Fredrik Ahlstedt (M), 
Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss 
(M), Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Carolina 
Bringborn (M), Anna-Karin Westerlund (M), Robin Kronvall (M), Fredrik Hultman (M), 
Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), Ingela Ekrelius 
(V), Magne Björklund (V), Therese Rhann (-), Lalla Andersson (V), Mohamad Hassan (L), 
Helena Hedman Skoglund (L), Angelique Prinz Blix (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. 
Aronsson (L), Amanda Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L), Jonas Segersam 
(KD), Sarah Havneraas (KD), Margit Borgström (KD), Christian Hermanson (KD), Eva 
Moberg (KD), Evelina Solem (KD), Linda Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP), Lars 
Friberg (MP), Charles Pylad (MP), Per Eric Rosen (MP), Monica Östman (S), Gunnar 
Hedberg (M), Roine Thunberg (M), Anette Fischer (V), Per-Olof Forsblom (V) och Johan 
Edstav (MP). 

Nej-röst avger Stefan Hanna (--), Rigmor Stenmark (C), Mattias Johansson (C), 011e 
Romlin (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åhlund (C), Viviane Obaid (C), 
Simon Alm (-), David Perez (SD), Linnea Bjuhr (SD), Anders Sehlin (SD), Roger Thelander 
(SD), Stina Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl), Knut Godskesen (-) och Alexander von 
Uckermann (SD). 
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Reservationer 

Närvarande ledamöter (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonas Petersson 
(C) med fleras yrkande och lämnar följande skriftliga reservation: 
Stadsdelarna Luthagen, Librobäck och Svartbäcken genomgår en långtgående 
förtätning, precis som i princip alla andra delar av Uppsala. I ljuset av detta är 
bevarandet och utvecklingen av Seminarieparken inte bara ett riksintresse utan också ett 
starkt lokalt folkhälsointresse som borde tas på stort allvar. 
Centerpartiet anser att planförslaget strider mot förvansknings förbudet enligt Plan-och 
bygglagen 8 kap 13§ som säger "En byggnad eller bebyggelsemiljö som är särskilt 
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte 
förvanskas." En byggnad eller bebyggelsemiljö kan även vara särskilt värdefull om den 
tydliggör samhällsutvecklingen, vilket folkskoleutbildningen som bedrivits på platsen är 
ett utmärkt exempel på. Av de folkskoleseminarier som byggdes enligt 1914 års 
seminariestadga är seminariet i Uppsala det enda som finns kvar med sin ursprungliga 
yta och plan. 
len stad som gärna lyfter kunskapens och bildningens värden borde denna historiska 
berättelse skyddas, inte byggas bort. I Uppsala är det dessutom brist på gräsplaner för 
fotboll, och därför vill vi att den befintliga fotbollsplanen behålls ismn ursprungliga 
storlek. Det är angeläget att den norra delen av seminariet behåller sin ursprungliga 
gestaltning, vilket inte blir fallet om detaljplanen genomförs. 
Centerpartiet uppskattar den höga ambitionsnivån för att anpassa byggnationens 
gestaltningsmässiga uttryck i tegel och trä efter den befintliga miljön och menar att 
denna ambitionsnivå borde utgöra ett exempel på god anpassning vid utveckling av 
befintliga bostadsområden i övriga Uppsala. Seminarieparken är däremot helt fel plats 
för bostadsutveckling och Centerpartiet vill se att kommunen istället köper eller byter 
marken med byggherren och utvecklar kvarteret Seminariet till en stadsdelspark och 
verkar för bevarandet av kulturmiljön i sin helhet. Centerpartiet har tidigare yrkat avslag 
till förslaget i plan-och byggnadsnämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig till förmån för Linnea Bjuhr (SD) med fleras 
yrkande och lämnar följande skriftliga reservation: 
Sverigedemokraterna har sedan länge förespråkat att Seminarieparken ska fredas från 
exploatering. I nästan tio års tid har vi haft den uppfattningen och har det fortfarande. 
Uppsala behöver värna om sina grönytor i centrala staden, isynnerhet de som har en 
lång historia och bidrar till en förbättrad livskvalitet för de som bor i närheten och resten 
av kommunen. 
Seminarieparken är också en viktig kulturarvsbärare. Vi instämmer därför i 
argumentationen från Centerpartiet som lutar sig mot Förvansknings förbudet som lyder 
"en byggnad eller bebyggelsemiljö som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas". Vi menar att 
Seminarieparken faller inom ramen för detta. 
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Parken som nu är cirka 40 000 kvm stor, kommer med det fattade beslutet att minskas till 
omkring hälften i storlek. Den lilla med väl uppskattade skogen kommer ersättas med 
höga bostäder. Uppsala är en storkommun, man behöver inte bebygga de få grönytorna 
som finns kvar. Med anledning av bland annat ovanstående yrkade vi på avslag. 

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

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Särskilda yttranden 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
När Uppsala kommun genomför en kraftig tillväxt av bostäder och verksamhetslokaler är 
det av mycket stor betydelse att vi parallellt säkrar tillräckligt med rekreationsytor. Det är 
särskilt viktigt att tillvarata redan befintliga värdefulla rekreationsytor och inte begränsa 
dess ytor. Seminarieparken ska ismn helhet utvecklas till en attraktiv rekreations-och 
kulturpark till glädje för både närboende, skolelever och besökare. Eftersom 
Seminarieparken ligger i anslutning till Fyrishov som besöks av invånare från hela 
kommun kommer den att kunna skänka ett kommunalt rekreations- och kultursyfte som 
gagnar många invånares fysiska och psykiska hälsa. 
Uppsala kommun avser att utöver marken på Seminariet exploatera ytterligare stora 
delar mark i anslutning till Fyrishov för bostadsbyggande. Det innebär att kommunen 
med fördel kan byta mark med dagens ägare till Kvarteret Seminariet. Med tanke på 
närheten mellan dessa markområden borde de planerade byggprojekten kunna utföras i 
princip oförändrat. 
Det borde vara uppenbart att planförslaget strider mot förvansknings förbudet enligt 
Plan-och bygglagen 8 kap 13§. Seminariet och miljön runt detsamma bär på en historisk 
berättelse av riksintresse. En viktig berättelse om folkskoleutbildningens betydelse för 
svenskt välståndsbygge. Seminarieanläggningen visar oss ett hundraårigt bildningsideal 
och undervisningsmiljö. I den historiskt meriterade "lärdomsstaden" borde det vara 
självklart att även bevara symbolen och berättelsen om hur bildning för alla blev 
verklighet i Sverige. Seminariet i Uppsala är det enda svenska exemplet som finns kvar i 
sin ursprungliga utformning. Med fördel kan den befintliga fotbollsplanen rustas upp och 
bli en viktig del av fotbollsklubbarnas träningsytor. 
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§18 

Riktlinjer för gatukostnader 

KSN-2020-03273 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att revidera Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala 
kommun, enligt bilaga 1, samt 

2. att anta riktlinje för gatukostnader, enligt bilaga 2. 

Sammanfattning 

Vid genomförande av detaljplaner där kommunen inte är huvudsaklig markägare 
tecknas normalt exploateringsavtal mellan fastighetsägarna och kommunen för att 
klargöra förutsättningarna för genomförandet av detaljplanen, men även för att reglera 
kostnaderna för de allmänna platserna och anläggningarna. Ett alternativ till att 
reglera kostnaderna för allmän plats i ett exploateringsavtal är att besluta om 
kostnadsfördelning avseende gatukostnader. Kostnadsfördelning av gatukostnader 
innebär att kommunen kan ta betalt för utbyggnaden av de allmänna platserna i 
detaljplanen av de fastighetsägare som erhåller nytta genom samma detaljplan. 
Uppsala kommun har inga särskilda riktlinjer eller reglemente för gatukostnader. 

För att möjliggöra uttag av gatukostnadsersättning, i syfte att nå full kostnadstäckning 
i all utbyggnad av allmän plats, bedöms att en riktlinje för gatukostnader behövs. 
Riktlinjen är av principiell karaktär och ska därför beslutas av kommunfullmäktige. 

Det föreslås också att ansvaret för ansvaret för gatukostnadsutredningar och frågor 
kopplade härtill flyttas från plan- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen och att 
Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun, revideras i 
enlighet härmed. 
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Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 16 december 2021 § 322 
• Arbetsutskottets förslag 1 december 2020 § 374 
• Tjänsteskrivelse daterad 10 november 2020 
• Bilaga 1, Förslag till revidering av Reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Uppsala kommun 
• Bilaga 2, Riktlinje för gatukostnader 

Yrkanden 

Anders A. Aronsson (L), Hanna Victoria Mörck (V), Ylva Stadell (S) och Lars Friberg (MP), 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Therez Almerfors (M), Simon Alm (-), Stefan Hanna (-), David Perez (SD), Christian 
Hermansson (KD) och Jonas Petersson (C) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Therez Alrnerfors (M) med fleras 
avslagsyrkanden i en votering. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA. Avslag till densamma röstar NEJ. 

Med 46 ja-röster mot 35 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Ja-röst avger Erik Pelling (S), Maria Gauffin Röjestål (S), Gustaf Lantz (S), Eva 
Christiernin (S), Erik Dagnesjö (S), Asal Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (S), Inga-Lill Sjöblom 
(S), Klas-Herman Lundgren (S), Agneta Gille (S), Carl Lindberg (S), Ylva Stadell (S), Björn 
Wall (S), Mattias Kristenson (S), Loa Mothata (S), Rafael Waters (S), Elnaz Alizadeh (S), 
Pavlos Cavelier Bizas (S), Agneta Erikson (S), Anders Grönvall (S), Hanna Victoria Mörck 
(V), Karolin Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), lngela Ekrelius (V), Magne Björklund 
(V), Therese Rhann (-), Lalla Andersson (V), Mohamad Hassan (L), Helena Hedman 
Skoglund (L), Angelique Prinz Blix (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), 
Amanda Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L), Linda Eskilsson (MP), Rickard 
Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Charles Pylad (MP), Per Eric Rosen (MP), Stina 
Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl), Monica Östman (S), Anette Fischer (V), Per-Olof 
Forsblom (V) och Johan Edstav (MP). 

Nej-röst avger Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), 
Marta Obminska (M), Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), 
Mats Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Carolina Bringborn (M), Anna-Karin 
Westerlund (M), Robin Kronvall (M), Fredrik Hultman (M), Stefan Hanna (-), Rigmor 
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Stenmark (C), Mattias Johansson (C), 011e Romlin (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius 
(C), Mats /blund (C), Viviane Obaid (C), Simon Alm (-), David Perez (SD), Lisen 
Burmeister (SD), Linnea Bjuhr (SD), Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), Jonas 
Segersann (KD), Sarah Havneraas (KD), Margit Borgström (KD), Christian Hermanson 
(KD), Eva Moberg (KD), Evelina Solem (KD), Gunnar Hedberg (M) och Alexander von 
Uckermann (SD). 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (M), (C) och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för Therez 
Almerfors (M) med fleras yrkande och lämnar följande skriftliga reservation: 
Av ärendet framgår att: "För att möjliggöra uttag av gatukostnadsersättning, i syfte att 
nå full kostnadstäckning la!! utbyggnad av allmänplats, bedöms att en riktlinje för 
gatukostnader behövs." Det framgår däremot inte i vilken utsträckning detta är ett 
problem idag och om det skulle kunna finnas några alternativa lösningar till att lösa de 
eventuella problemen. Gatukostnader kan bli en väldigt ingripande åtgärd för enskilda 
fastighetsägare och det finns exempel från andra kommuner där människor vittnar om 
att höga gatukostnader närmast skulle tvinga dem att sälja eller stycka avsina tomter 
för att ha råd att betala dem. Istället för att förenkla och förtydliga är risken att införande 
av gatukostnader blir krångligt och byråkratiskt. 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig till förmån för David Perez (SD) med fleras 
yrkande och lämnar följande skriftliga reservation: 
Erfarenhet från andra kommuner visar att beslut som dessa kan belasta privata 
fastighetsägare med kostnader uppemot flera hundratusen kronor per ägare. Detta är 
inte småpengar och kan slå hårt mot enskilda personer. Betänk till exempel en änka som 
har alla sina tillgångar ismn fastighet men i övrigt små marginaler med låg pension på 
grund av socialdemokraternas pensionssystem. Med detta beslut kan hon tvingas flytta 
från sitt hem. 
Det är ett oerhört märkligt tillvägagångssätt, att tvinga enskilda fastighetsägare för 
gatukostnader till projekt som fastighetsägarna inte har någonting med att göra, eller 
kanske till och med motsätter sig. 
Förslaget borde ha avslagits och en annan modell borde arbetas fram. Uppsala kommun 
bör också tillskriva regeringen om att lagen som möjliggör dessa beslut om 
gatukostnader borde göras om. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Särskilda yttranden 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Jag anser inte att det är lämpligt att på detta sätt öppna upp för möjligheten för 
kommunen att överföra gatukostnader på enskilda fastighetsägare. Ett liknande ärende 
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ska kompletteras med ett konkret förslag på hur det är tänkt att fungera i praktiken och 
där det går att förstå vilka ekonomiska konsekvenser det skulle innebära för enskilda 
fastighetsägare. 
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§19 

Fakturering av avgifter för kontroll enligt 
livsmedelstag och alkohollag år 2021 

KSN-2021-00225 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att till serveringsställen efterskänka 25 procent av den årliga avgiften för tillsyn 
enligt alkohollagen som faktureras 2021, samt 

2. att delegera till kommunstyrelsen att fatta ytterligare beslut om att 
efterskänka avgiften för tillsyn enligt alkohollagen som faktureras 2021. 

Sammanfattning 

Statliga rekommendationer och lagstiftning i syfte att minska smittspridningen har 
drabbat restaurangbranschen kraftigt. Den lokala restaurangnäringen har därför 
framfört önskemål om att efterskänka eller åtminstone senarelägga kommunala 
avgifter.1 ärendet behandlas tillsynsavgifter enligt livsmedelslagen och alkohollagen. 

Beslutsunderlag 

• Krisledningsnämndens förslag den 22 januari 2021 § 5 
• Tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2020 

Yrkanden 

Fredrik Ahlstedt (M), Mohamad Hassan (L), Hanna Victoria Mörck (V), Stefan Hanna (-), 
Linda Eskilsson (MP), Jonas Segersam (KD), yrkar bifall till krisledningsnämndens 
förslag. 

Jonas Petersson (C), Mats /blund (C), David Perez (SD) yrkar bifall till 
krisledningsnämndens förslag samt 
att kommunen ser över reglerna för hur Miljö- och hälsoskyddsnämnden-
/Miljöförvaltningens fakturerar sina tillsynsavgifter och förordnar att 
efterhandsfakture ring ska ske där det är möjligt. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer krisledningsnämndens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller krisledningsnämndens förslag. 

Ordföranden ställer därefter Jonas Petersson (C) med fleras tilläggsyrkande mot 
avslag. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till Jonas Petersson (C) med fleras tilläggsyrkande röstar JA, Avslag till detsamma 
röstar NEJ. 

Med 28 ja-röster mot 46 nej-röster och 7 som avstår beslutar kommunfullmäktige att 
avslå tilläggsyrkandet. 

Ja-röst avger Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), 
Marta Obminska (M), Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), 
Mats Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Carolina Bringborn (M), Anna-Karin 
Westerlund (M), Robin Kronvall (M), Fredrik Hultman (M), Rigmor Stenmark (C), Mattias 
Johansson (C), 011e Romlin (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åhlund (C), 
Viviane Obaid (C), Simon Alm (-), David Perez (SD), Lisen Burmeister (SD), Linnea Bjuhr 
(SD), Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), Gunnar Hedberg (M) och Alexander von 
Uckermann (SD). 

Nej-röst avger Erik Pelling (S), Maria Gauffin Röjestål (S), Gustaf Lantz (S), Eva 
Christiernin (S), Erik Dagnesjö (S), Asal Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (S), Inga-Lill Sjöblom 
(S), Klas-Herman Lundgren (S), Agneta Gille (S), Carl Lindberg (S), Ylva Stadell (S), Björn 
Wall (S), Mattias Kristenson (S), Loa Mothata (S), Rafael Waters (S), Elnaz Alizadeh (S), 
Pavlos Cavelier Bizas (S), Agneta Erikson (S), Anders Grönvall (S), Hanna Victoria Mörck 
(V), Karolin Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), Ingela Ekrelius (V), Magne Björklund 
(V), Therese Rhann (-), Lalla Andersson (V), Mohamad Hassan (L), Helena Hedman 
Skoglund (L), Angelique Prinz Blix (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), 
Amanda Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L), Linda Eskilsson (MP), Rickard 
Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Charles Pylad (MP), Per Eric Rosen (MP), Stina 
Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl), Monica Östman (S), Anette Fischer (V), Per-Olof 
Forsblom (V) och Johan Edstav (MP). 

Avstår gör Stefan Hanna (-), Jonas Segersam (KD), Sarah Havneraas (KD), Margit 
Borgström (KD), Christian Hermanson (KD), Eva Moberg (KD) och Evelina Salem (KD). 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonas Petersson 
(C) med fleras tilläggsyrkande. 
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§20 

Svar på motion om en upphandling av 
matdistribution titt människor med rätt till 
hemtjänst från Stefan Hanna 

KSN-2020-00483 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Stefan Hanna (-) har i en motion väckt 27 januari 2020 föreslagit att Uppsala kommun 
utreder hur matbeställningar samt matdistribution till hemtjänstberättigade kan bli 
mer effektiva samtidigt som de blir mer miljövänliga. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 16 december 2020 § 323 
• Arbetsutskottets förslag 8 december 2020 § 388 
• Tjänsteskrivelse daterad 27 november 2020 
• Bilaga 1, Motion om en upphandling av matdistribution till människor med rätt 

till hemtjänst från Stefan Hanna (-) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag äldrenämnden 19 november 2020 

Yrkanden 

Johan Edstav (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Stefan Hanna (-), Cecilia Forss (M), Margit Borgström (KD), David Perez (SD), Jonas 
Peterson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Stefan Hanna (-) med fleras 
bifallsyrkande i en votering. 
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Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA, Bifall till motionen röstar NEJ. 

Med 46 Ja-röster mot 35 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Ja-röst avger Maria Gauffin Röjestål (S), Gustaf Lantz (S), Eva Christiernin (S), Erik 
Dagnesjö (S), Asal Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Klas-Herman 
Lundgren (S), Agneta Gille (S), Carl Lindberg (S), Ylva Stadell (S), Björn Wall (S), Hilde 
Klasson (S), Mattias Kristenson (S), Loa Mothata (S), Rafael Waters (S), Elnaz Alizadeh 
(S), Pavlos Cavelier Bizas (S), Agneta Erikson (S), Anders Grönvall (S), Hanna Victoria 
Mörck (V), Karolin Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), lngela Ekrelius (V), Magne 
Björklund (V), Therese Rhann (-), Lalla Andersson (V), Mohamad Hassan (L), Helena 
Hedman Skoglund (L), Angelique Prinz Blix (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson 
(L), Amanda Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L), Linda Eskilsson (MP), Rickard 
Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Charles Pylad (MP), Per Eric Rosen (MP), Stina 
Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl), Patrik Hedlund (S), Anette Fischer (V), Per-Olof 
Forsblonn (V) och Johan Edstav (MP). 

Nej-röst avger Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), 
Marta Obnninska (M), Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), 
Mats Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Carolina Bringborn (M), Anna-Karin 
Westerlund (M), Robin Kronvall (M), Fredrik Hultman (M), Stefan Hanna (-), Rigmor 
Stenmark (C), Mattias Johansson (C), 011e Romlin (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius 
(C), Mats Åhlund (C), Viviane Obaid (C), Simon Alm (-), David Perez (SD), Lisen 
Burmeister (SD), Linnea Bjuhr (SD), Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), Jonas 
Segersam (KD), Sarah Havneraas (KD), Margit Borgström (KD), Christian Hermanson 
(KD), Eva Moberg (KD), Evelina Solem (KD), Gunnar Hedberg (M) och Alexander von 
Uckermann (SD). 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (M), (C) och (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Cecilia Forss (M) med fleras yrkande. 

Närvarande ledamöter SD reserverar sig mot beslutet till förmån för David Perez (SD) 
yrkande. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

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

Särskilda yttranden 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
I ärendet framgår att det sedan hösten 2019 pågår ett projekt inom hemtjänsten (egen 
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regi) för att se över hur tjänsten för inköp av dagligvaror kan effektiviseras genom 
digitalisering och varusändning från en leverantör. Det är bra. Det står attÄldrenämnden 
den 22/102020 avsåg att fatta beslut om att upphandla denna tjänst. Nu är detjanuari 
2021 och det framgår inte i ärendet vilket beslutÄldrenämnden fattade. Det är bra att 
kommunen tagit detta initiativ på allvar. Jag anser dock att det är dåligt att man inte 
tagit ett övergripande anslag till frågan då även möjligheten för privata utförare att 
nyttja denna förbättring borde vara självklar. 
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§21 

Svar på motion om reseberättelser från Stefan 
Hanna (-) 

KSN-2020-00492 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
27 januari 2020 

• Att politiker och tjänstemän som på skattebetalarnas bekostnad genomför 
resor på över 36 timmar efter genomförd resa ska presentera en skriftlig 
reseberättelse. 

• Att reseberättelserna ska vara kortfattade och fokusera på att beskriva det som 
den enskilde rapporterande anser var av mest kunskapsvärde, eller 
framtidsnytta, för andra inom Uppsala kommun att ta del av. 

• Att reseberättelser ska anmälas till protokollen kopplade till relevant nämnd-
eller styrelsemöten. 

• Att reseberättelser ska anmälas senast två nämnd/styrelsemöten efter 
genomförd resa. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 16 december 2020 § 324 
• Arbetsutskottets förslag 8 december 2020 § 389 
• Tjänsteskrivelse daterad 9 juni 2020 
• Bilaga 1, Motion om reseberättelser från Stefan Hanna (-) 

Yrkanden 

Asal Gohari (S), Fredrik Ahlstedt (M) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Stefan Hanna (-) och David Perez (SD) yrkar bifall till motionen. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Stefan Hanna (-) med fleras 
yrkande att bifalla motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter SD reserverar sig mot beslutet till förmån för David Perez (SD) 
med fleras yrkande. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

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

Särskilda yttranden 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Det blir allt mer uppenbart för allt fler att det livslånga lärandet har stor betydelse för den 
enskildes framtidsmöjligheter och för att samhällsutvecklingen ska bli positiv. 
Organisationer som är bra på att sprida kunskaper mellan sina medarbetare och andra 
berörda utvecklas också bättre än verksamheter som är dåliga på liknande 
kunskapsspridning. Det borde vara självklart för kommunen att bifalla motionen och 
säkerställa att politiker och tjänstemän som på skattebetalarnas bekostnad genomför 
resor på över 36 timmar efter genomförd resa ska presentera kortfattade skriftliga 
reseberättelser. Reseberättelser som kortfattat beskriver det rapportören anser vara de 
viktigaste lärdomarna från resan. Idag får vi inte sådana undertecknade av varje 
deltagare på ett längre arrangemang. Jag tycker att det är dåligt att inte motionen 
bifalls. 
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§22 

Svar på motion om samarbete kopplat till 
utmärkelserna årets Uppsalabo, årets mest 
kreativa Uppsalabo och årets marknadsförare 
av Uppsala från Stefan Hanna 

KS N-2020-00493 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
27 januari 2020 

• Att kommunen utreder formerna för hur man kan bli en beskyddare av 
utmärkelserna "Årets Uppsalabo", "Årets mest kreativa Uppsalabo" samt 
"Årets marknadsförare av Uppsala". 

• Att beskyddare innebär en exklusiv rätt att ta över utmärkelseprocessen om 
kvaliteten hos administrerande part bedöms som dålig. 

• Att kvaliteten hos administrerande part skriftligt ska utvärderas utifrån en 
bedömningsgrund som är överenskommen med dagens huvudman för ovan 
angivna utmärkelser. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 16 december 2020 § 325 
• Arbetsutskottets förslag 8 december 2020 § 390 
• Tjänsteskrivelse daterad 2 november 2020 
• Bilaga 1, Motion om samarbete kopplat till utmärkelserna årets Uppsalabo, 

årets mest kreativa Uppsalabo och årets marknadsförare av Uppsala från 
Stefan Hanna (-) 

Yrkanden 

Ulrik Wärnsberg (S) och Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Stefan Hannas (-) yrkande att 
bifalla motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Särskilda yttranden 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Det finns inga liknande utmärkelser i Uppsala kommun. Syftet är att varje år lyfta fram 
särskilt imponerande insatser av främst Uppsalabor i linje med de bedömningskriterier 
som finns kopplade till varje enskild utmärkelse. De särskilt imponerande insatserna är 
kopplade till vad som gjorts under det senaste året. Det innebär att det ofta nomineras 
fantastiska Uppsalabor och Uppsalavänner till utmärkelserna som inte är allmänt kända 
av Uppsalabo rna. Det innebär i sin tur en utmärkt chans att lyfta fram bredden av 
fantastiska människor som bor i Uppsala eller andra som bidrar starkt till en positiv 
Uppsalaimage. Det är människorna i Uppsala som gör kommunen till en mer eller mindre 
intressant kommun. Under sex års ideellt arbete, med år 2020 inräknat, har dessa priser 
delats ut. Det har varit mycket uppskattat av dem som fått utmärkelserna. 
Nomineringarna och finalistema har varje år visat på bredden av fantastiska 
personligheter som lever och verkar i vår hemmamiljö. Uppsalaboma får nominera och 
rösta på några av de nominerade som bäst uppfyller kriterierna. En jury avgör slutligt 
vilken finalist som bäst matchar kriterierna. Det är anmärkningsvärt att en majoritet 
inom kommunstyrelsen yrkar på avslag på att utreda möjligheten att bli en beskyddare 
av utmärkelserna "Årets Uppsalabo", "Årets mest kreativa Uppsalabo" samt "Årets 
marknadsförare av Uppsala". Med beskyddare menas att kommunen skulle få en 
exklusiv rätt att ta över utmärkelseprocessen om kvaliteten hos en administrerande part 
av dessa utmärkelser bedöms som dålig. Svaret på motionen kan isig definieras som att 
en utredning gjorts med undantaget att kommunen inte kontaktat U! Club som i nuläget 
är huvudman för utmärkelserna. Tanken från den ideella verksamhet som idag sköter 
utmärkelserna, U! Club Uppsala, med att erbjuda kommunen denna möjlighet är att 
priserna nu är inarbetade och den nuvarande huvudmannen U! Club avser att lämna 
över huvudmannaskapet till en ny huvudman. U! Club har hela tiden ansett att det ska 
vara en fristående verksamhet som ska vara huvudman och inte vara direkt kopplad till 
kommunen. Syftet med det är att utmärkelserna inte ska bli politiserade. Eftersom det 
ändå handlar om utmärkelser som är starkt förknippade med Uppsala gjordes 
bedömningen att kommunen skulle uppskatta att vara en kvalitetsgarant för dessa tre 

Justerandes signatur 

  

Utd ragsbestyrka nd e 

4'  

 

rak - 6/91y 

 



Uppsala 
kommun 

Sida 39 (49) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-01-25 

inarbetade och Uppsalainriktade utmärkelserna. Det är beklagligt att en majoritet av 
kommunstyrelsen inte delar den synen. Det är inte förvånande eftersom det positiva 
profileringsarbetet av Uppsala hittills måste betecknas som ett misslyckande. 
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§23 

Svar på motion om språkkunskaper inom 
kommunal omsorgs- och vårdverksamhet från 
Stefan Hanna (-) 

KSN-2020-00498 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionens tre första att-satser med föredragningen i ärendet, 
samt 

2. att avslå motionens fjärde att-sats. 

Sammanfattning 

Stefan Hanna (-) har i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 
januari 2020 yrkat att 

• kommunen ska kräva en rimlig baskunskap i svenska för att få arbete inom 
omsorgs- och vårdyrken 

• kommunen, eller privat leverantör, mätbart och regelbundet ska säkerställa 
att befintlig personal med bristfälliga kunskaper i svenska ska förbättra sina 
relevanta språkkunskaper 

• kommunen, eller privat leverantör, för befintlig personal ska säkerställa 
kvalitativa metoder för att nödvändig språkträning kan genomföras parallellt 
med arbetsinsatser 

• personer som varit anställda i två år och fortfarande inte klarar kunskapsnivåer 
i svenska motsvarande de krav som förväntas i grundskolans årskurs 3 inte ska 
få jobba kvar. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 16 december 2020 § 326 
• Arbetsutskottets förslag 8 december 2020 § 391 
• Tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2020 
• Bilaga 1, motion om språkkunskaper inom kommunal omsorgs- och 

vårdverksamhet från Stefan Hanna (-) 
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Yrkanden 

Cecilia Forss (M), Lalla Andersson (V), Angelique Prinz Blix (L), Therese Rhann (-), Johan 
Edstav (M P) och Margit Borgström (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Stefan Hanna (-) och Anders Sehlin (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Stefan Hanna (-) med fleras 
yrkande att bifalla motionen. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA. Bifall till motionen röstar NEJ. 

Med 73 ja-röster mot 8 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders Sehlin 
(SD) med fleras yrkande och lämnar följande skriftliga reservation: 
Språkkunskaper inom äldreomsorgen är en fråga som SD driver och ser därför positiv på 
när andra ledamöter också gör det. Det är dock beklagligt att endast SD samt Stefan 
Hanna och Simon Alm valde att bifalla motionen. Alla partier är väl medvetna om de 
brister som finns och det är ett svek mot de äldre att inte vidta tillräckliga åtgärder. 
Både IVO och Handels har skrivit mycket kritiska rapporter om de undermåliga 
kunskaperna i svenska språket inom äldreomsorgen. Trots detta har många kommuner, 
inklusive Uppsala, underlåtit att bemanna äldreomsorgen utifrån verksamhetens behov. 
Med tanke på att de som bor på särskilt boende spenderar merparten av slutskedet av 
sitt liv där, måste de mötas av personal med goda kunskaper i hela svenska språket. Allt 
annat är ett svek. 
Vad gäller de som har hemtjänst, är hemtjänsten kanske den enda mänskliga kontakten 
de får, inte minst nu under pandemin. Detta ställer krav på att den personalen skall ha 
goda kunskaper i hela svenska språket, helst mer än bara vårdsvenska. Att kunna sitta 
ner en stund och prata om annat än vilka mediciner som ska tas kan vara ovärderligt för 
en äldre människa, särskilt i dessa tider. 
Språkkunskaper är en självklar del i de kompetenskrav som arbetsgivaren måste ställa i 
rekryteringsprocessen. Stora brister inom detta visar att hela rekryteringsprocessen 
måste kvalitetssäkras och förbättras. 
Bristerna påvisar vilken syn finns gentemot de äldre. Det är lätt att tolka det som att man 
anser att omvårdnad av de äldre är ett enkelt arbete som kan skötas av outbildad 
personal. Det är en däven människosyn att betrakta våra äldre, våra allra mest sköra 
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medborgare, på det sättet. 
Kommunerna tar chansen att minska kostnaderna genom att använda äldreomsorgen 
som ett integrationsverktyg istället för att utgå från de äldres behov och möta behoven 
med personal som har rätt kompetens. Det är rektyterama i kommunen som anställt 
personer med för låga kunskaper, men det är ytterst politiken som inte ställt tillräckliga 
krav. 
Kritik skall också utdelas för att kommunerna har agerat ohederligt mot den del av 
personalen som uppenbarligen inte har förutsättningar för att klara jobbet. Vi vill betona 
att det inte är den personalens fel. Det är helt och hållet arbetsgivarens ansvar att 
säkerställa att man rekryterar personal, där kompetensen möter behoven. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Särskilda yttranden 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Det har tagit orimligt lång tid för kommunen att erkänna att det funnits och finns stora 
språkproblem inom kommunens omsorgs-och vårdverksamheter. Språkproblem som 
stark påverkar kvaliteten i det arbete som ska utföras. Det är positivt att dessa allvarliga 
problem äntligen börjar tas på största allvar. Även om språkundervisning och 
språkmentorer lyfts fram fårjag regelbunden information om att förbättringen går för 
sakta. Det drabbar kvaliteten i arbetet mellan kollegor och det drabbar de människor 
som ska får hjälp och vård på ett oacceptabelt sätt. Jag anser att det är viktigt att 
kommunen är mycket tydlig med vilka minimikrav på språkkunskaper som ställs för att 
kunna få en anställning. Om kommunen på grund av brist på personal godtar 
"undantag" måste det vara kopplat till tydliga krav på mätbara förbättringar. Om 
kvaliteten i en omsorgs-och vårdsituation är allvarligt hotad på grund av bristande 
språkkunskaper måste det tveklöst kunna anses som grund för att säga upp en 
medarbetare. Det handlar om människors hälsa och liv. 
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§24 

Interpellation om MR-dagarna från Hanna 
Victoria Mörck (V) 

KS N-2020-03262 

Hanna Victoria Mörck (V) har ställt en interpellation till kulturnämndens ordförande 
som besvarar densamma. 

Anföranden hålls av Hanna Victoria Mörck (V), Linda Eskilsson (MP), Lovisa Johansson 
(Fl), Jonas Segersam (KD) och Markus Lagerquist (M). 
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§25 

Interpellation om psykisk ohälsa och suicid 
från Evelina Solem (KD) 

KSN-2020-03263 

Evelina Solem (KD) har ställt en interpellation till utbildningsnämndens ordförande 
Helena Hedman Skoglund (L) som besvarar densamma. 

Anföranden hålls av Evelina Solem (KD), Helena Hedman Skoglund (L), Diana Zadius 
(C), David Perez (SD), Per-Olof Forsblom (V), Stina Jansson (Fl), Stefan Hanna (-), Pavlos 
Cavelier Bizas (S), Linda Eskilsson (MP), Madeleine Andersson (M), Hilde Klasson (S), 
Jonas Segersam (KD), Lovisa Johansson (Fl), Hanna Victoria Mörck (V) och Agneta 
Eriksson (S). 
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Utdragsbestyrkande 

 



Uppsala 
kommun 

Sida 45 (49) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-01-25 

§26 

Interpellation om arbetsmarknadsinsatser för 
högkvalificerad arbetskraft från Roger 
Thelander (SD) 

KSN-2020-03693 

Roger Thelander (SD) har ställt en interpellation till arbetsmarknadsnämndens 
ordförande Mohamad Hassan (L) som besvarar densamma. 

Anföranden hålls av Roger Thelander (SD), Mohamad Hassan (L), Alexander von 
Uckermann (SD), Robin Kronvall (M), Klas-Herman Lundgren (S), Torbjörn Björlund (V), 
Patrik Hedlund (S) och Ulrik Wärnsberg (S). 

Justerandes signatur 

 

, Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 46 (49) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-01-25 

§27 

Interpellation om beredskapen inom vård och 
omsorg från Diana Zadius (C) 

KSN-2020-03694 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
----. 

   



g Uppsala 
kommun 

 

Sida 47 (49) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2021-01-25 

 

§28 

Interpellation om naturbete från Anette 
Fischer (V) 

KSN-2020-03696 

Anette Fischer (V) har ställt en interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens 
ordförande Klara Ellström (MP) som besvaras av gatu- och samhällsmiljönämndens 
ordförande Rickard Malmström (MP). 

Anföranden hålls av Anette Fischer (V), Rickard Malmström (MP), Lisen Burmeister (SD), 
Christian Hermansson (KD) och Jonas Petersson (C). 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

 

i 91/ 

 



Uppsala 
kommun 

Sida 48 (49) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-01-25 

§29 

Interpellation om hot mot tjänstepersoner 
från Mattias Johansson (C) 

KSN-2020-03695 

Mattias Johansson (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Erik Pelling (S) som besvaras av arbetsmarknadsnämndens ordförande Mohamad 
Hassan (L). 

Anföranden hålls av Mattias Johansson (C), Mohamad Hassan (L), Therez Almerfors (M), 
Alexander Oscarsson (KD), Anders Sehlin (SD), Eva Christiernin (S), Mats Gyllander (M) 
och Jonas Segersar-n (KD). 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

7 z"--- 
/ (2;1 
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Uppsala 
kommun 

Sida 49 (49) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-01-25 

§30 

Interpellation om SFI och öppen förskola från 

Jonas Segersam (KD) 

KSN-2020-03697 

Jonas Segersam (KD) har ställt en interpellation till arbetsmarknadsnämndens 
ordförande Mohamad Hassan (L) om bevarar densamma. 

Anföranden hålls av Jonas Segersam (KD), Mohamad Hassan (L), Charles Pylad (MP) 
och Klas-Herman Lundgren (S). 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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