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Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Kommunfullmäktiges protokoll måndagen 
den 14 juni 2021 

Plats och tid  
Uppsala Konsert & Kongress, sal B, klockan 09:00-22:00, ajourneringar klockan 11:58-
13:00, 14:11-14:20, 15:03-15:20, 17:58-19:00 samt 20:36-20:45. 

Paragrafer 

160-205 

Justeringsdag  

Onsdagen den 23 juni 2021 

Underskrifter 

 

 

.............................................................…… ……………………………………………… 
Eva Edwardsson (L),  Carl Lindberg (S), 
ordförande §§ 160-175, 179-181, 184-205 ordförande §§ 176-178 

 

 

.............................................................…… ……………………………………………… 
Magnus Åkerman (M),  Loa Mothata (S), justerare 
ordförande §§ 181 - 183 

 

.............................................................…… ………………………………………………. 
Jonas Petersson (C), justerare John Hammar,  sekreterare 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-06-14 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Närvarande ledamöter och ersättare vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni 2021 

Närvarande ledamöter Paragrafer Närvarande ledamöter Paragrafer 
Erik Pelling (S)  Stefan Hanna (–)  
Maria Gauffin Röjestål (S)  Mattias Johansson (C) 174-205 
Gustaf Lantz (S)  Olle Romlin (C) 160-184 
Eva Christiernin (S) 168-205 Jonas Petersson (C)  
Erik Dagnesjö (S)  Diana Zadius (C)  
Asal Gohari (S)  Mats Åhlund (C)  
Ulrik Wärnsberg (S) 182-205 Viviane Obaid (C)  
Inga–Lill Sjöblom (S) 160-180 Mohamad Hassan (L)  
Klas–Herman Lundgren (S) 182-205 Helena Hedman Skoglund (L) 176-205 
Agneta Gille (S)  Angelique Prinz Blix (L)  
Carl Lindberg (S)  Eva Edwardsson (L)  
Ylva Stadell (S)  Anders A. Aronsson (L)  
Björn Wall (S)  Mats Dafnäs (L) 176-205 
Hilde Klasson (S) 176-205 Oscar Matti (L)  
Mattias Kristenson (S) Deltar ej i 176 och 177 

pga. jäv. 
Simon Alm (-) 161-205 

Loa Mothata (S)  David Perez (SD) 181-205 
Rafael Waters (S)  Lisen Burmeister (SD) 160-180 
Elnaz Alizadeh (S) Deltar ej i 176 pga. jäv. Linnea Bjuhr (SD)  
Pavlos Cavelier Bizas (S)  Roger Thelander (SD)  
Anders Grönvall (S)  Jonas Segersam (KD)  
Fredrik Ahlstedt (M) 171-205 Sarah Havneraas (KD) 160-176 
Therez Almerfors (M)  Margit Borgström (KD)  
Christopher Lagerqvist (M)  Eva Moberg (KD)  
Magnus Åkerman (M)  Evelina Solem (KD)  
Cecilia Forss (M)  Linda Eskilsson (MP) 160-187 
Markus Lagerquist (M)  Rickard Malmström (MP)  
Mats Gyllander (M)  Lars Friberg (MP)  
Madeleine Andersson (M)  Helena Nordström Källström (MP) 160-185 
Carolina Bringborn (M)  Charles Pylad (MP) 176-205 
Anna–Karin Westerlund (M)  Per Eric Rosén (MP)  
Robin Kronvall (M)  Stina Jansson (FI) 176-205 
Fredrik Hultman (M)  Lovisa Johansson (FI)  
Tobias Smedberg (V)    
Hanna Victoria Mörck (V)    
Karolin Lundström (V)    
Torbjörn Björlund (V)    
Ingela Ekrelius (V)    
Magne Björklund (V) 160-175   
Therese Rhann (-)    
Lalla Andersson (V)    
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-06-14 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Tjänstgörande ersättare Paragrafer Ej tjänstgörande ersättare  
Patrik Hedlund (S) 160-167, 174-181 Peder Granath (S)  
Monica Östman (S) 160-173 Maria Patel (S)  
Staffan Yngve (S) 160- 181 Bertil Brunn (S)  
Dima Sarsour (S) 160-177, 181-205 Arne Sandemo (M)  
Bedo Kaplan (S)  Bekir Jusufbasic (M)  
Kia Solid (S) 176 Vivianne Eriksson (M)  
Gunnar Hedberg (M) 160-170, 171-205 Andrea Karnekvist (V)  
Roine Thunberg (M)  Daniel Rogozinski (V)  
Inger Söderberg (M) 160-167 Lena-Maria Jansson (C)  
Anette Fischer (V) 160-181 Helena Ling (L)  
Per–Olof Forsblom (V) 176-205 Klara Ellström (MP)  
Artemis Lumarker (V) 182-205 Charlie Strängberg (FI)  
Karin Ericsson (-) 166-173,185-205   
Hans Nordström (C)    
Peter Nordgren (L) 160-175   
Anders Wallin (L)    
Susanne Åhlander (L) 160 - MD   
Knut Godskesen (-) 160   
Alexander von Uckermann (SD)    
Simon Pettersson (SD)    
Kent Kumpula (SD)    
Leif Boström (KD)    
Martin Wisell (KD) 182-205   
Johan Edstav (MP) 160-175,186-205   
Bengt Fladvad (MP) 188-205   
Josef Safady Åslund (FI) 160-175   
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-06-14 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 160 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utse Loa Mothata (S) och Jonas Petersson (C) till justerare, 
2. att utse Ylva Stadell (S) och Mats Åhlund (C) till ersättare för justerare, samt 
3. att justeringen äger rum onsdagen den 23 juni 2021 klockan 17.15. 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-06-14 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 161 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan. 

Ärendet 

Per Davidsson, kommunrevisionens ordförande, inleder sammanträdet med att 
informera kommunfullmäktige om revisionens arbete och aktuella revisionsrapporter. 

Efter lunch delas Uppsala kommuns omsorgspris ut av ordförandena i 
arbetsmarknadsnämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden. 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-06-14 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 162  

Inlämnade frågor till kommunfullmäktige 14 
juni 2021 
KSN-2021-00095 
Inga nya frågor har lämnats in till kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni 2021. 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-06-14 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 163  

Fråga om upphandlingar från Stefan Hanna (-) 
KSN-2021-00095 
Stefan Hanna (-) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) 
som besvaras av arbetsmarknadsnämndens ordförande Mohamad Hassan (L). 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-06-14 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

 § 164 

Interpellation om otryggheten i Storvreta från 
Jonas Segersam (KD) 
KSN-2021-00941 
Jonas Segersam (KD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Pelling (S) som besvarar densamma. 

Anföranden hålls av Jonas Segersam (KD), Erik Pelling (S), Therez Almerfors (M) och 
Hanna Victoria Mörck (V). 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-06-14 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

 § 165 

Interpellation om sjukskrivningar på̊ grund av 
stressrelaterad psykisk ohälsa från Evelina 
Solem (KD) 
KSN-2021-00942 
Evelina Solem (KD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Pelling (S) som besvarar densamma. 

Anföranden hålls av Evelina Solem (KD), Erik Pelling (S), Tobias Smedberg (V), Diana 
Zadius (C) och Linda Eskilsson (MP). 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-06-14 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

 § 166 

Interpellation om att motverka övergrepp 
inom idrott från Linnea Bjuhr (SD) 
KSN-2021-00935 
Linnea Bjuhr (SD) har ställt en interpellation till idrotts- och fritidsnämndens 
ordförande Maria Patel (S) som besvarar densamma. 

Anföranden hålls av Linnea Bjuhr (SD), Maria Patel (S), Madeleine Andersson (M), Leif 
Boström (KD), Markus Lagerquist (M) och Karolin Lundström (V). 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-06-14 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

 § 167 

Interpellation om digitalt utanförskap för 
personer med intellektuell funktions-
nedsättning från Lovisa Johansson (FI) 
KSN-2021-00938 
Lovisa Johansson (FI) har ställt en interpellation till omsorgsnämndens ordförande 
Angelique Prinz Blix (L) som besvarar densamma. 

Anföranden hålls av Lovisa Johansson (FI), Angelique Prinz Blix (L), Lalla Andersson (V), 
Carolina Bringborn (M), Loa Mothata (S) och Jonas Petersson (C). 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-06-14 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 168  

Inlämnade interpellationer till 
kommunfullmäktige 14 juni 2021 
KSN-2021-00094 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att de inlämnade interpellationerna får ställas och besvaras vid 
kommunfullmäktiges kommande sammanträde den 13 september 2021. 

Beslutsgång 

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

Inlämnade interpellationer 

• Interpellation om Cineasterna från Artemis Lumarker (V) 
• Interpellation om fastighetsförsäljning från Stefan Hanna (-). 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-06-14 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 169  

Inlämnade motioner till kommunfullmäktige 
14 juni 2021 
KSN-2021-00093 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Inlämnade motioner 

• Motion om kulturbank från Artemis Lumarker (V) 
• Motion om kontanter från Simon O. Pettersson (SD) 
• Motion om överkapacitet inom välfärden från Stina Jansson (FI) med flera 
• Motion om diabetesstöd från Lisen Burmeister (SD) 
• Motion om sommarbuss från Hanna Victoria Mörck (V). 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-06-14 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 170  

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 
14 juni 2021 
KSN-2021-00096 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Anmälningsärenden 

• Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt från kommunrevisionen 
• Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade per den 31 mars 2021 från 
omsorgsnämnden. 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-06-14 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 171  

Avsägelser och entlediganden vid 
kommunfullmäktige 14 juni 2021 
KSN-2021-00092 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att entlediga Josef Gäreskog (KD) från uppdraget som suppleant i Uppsala 
Kommuns Fastighets AB:s styrelse, samt 

2. att entlediga Andreas Morström (KD) från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. 

Yrkanden 

Ordföranden informerar kommunfullmäktige att en avsägelse har inkommit från 
Andreas Morström (KD), som önskar avsäga sig uppdraget som ersättare i 
socialnämnden, efter att valberedningen lämnat över sitt förslag till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag kompletterat med ovanstående avsägelse 
mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

  



Sida 16 (76) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-06-14 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 172  

Fyllnadsval vid kommunfullmäktige 14 juni 
2021 
KSN-2021-00092 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utse att Göran Urdén (KD) till suppleant i Uppsala Kommuns Fastighets 
AB:s styrelse, samt 

2. att utse Stig Andersson (KD) till ersättare i socialnämnden. 

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD) nominerar Stig Andersson (KD) till uppdraget som ersättare i 
socialnämnden. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag kompletterat med Jonas Segersams (KD) 
nominering mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifallet detsamma. 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-06-14 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 173  

Val av nämndemän till Uppsala tingsrätt för 
mandatperioden 1 januari 2020 - 31 december 
2023 
KSN-2019-2385 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utse Kajsa Öhlmér (C) till nämndeman vid Uppsala tingsrätt. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma.  
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-06-14 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 174  

Uppföljning av ekonomi per mars och 
verksamhet per april samt helårsprognos 2021 
KSN-2021-01382 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att godkänna ekonomisk uppföljning och årsprognos per 31 mars samt 
verksamhetsuppföljning per 30 april 2021. 

Sammanfattning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning per mars och helårsprognos för Uppsala 
kommun, exklusive de kommunala bolagen. Ärendet innehåller även uppföljning av 
Mål och budgets nio inriktningsmål med fokus på kommunfullmäktiges uppdrag med 
statusrapportering, kommentarer vid avvikelse och information om slutår.  

Utöver detta har nämnder och bolag svarat på frågor om hur verksamhet, personal och 
ekonomi antas påverkas av ett oförändrat läge av covid-19 fram till sista juni 2021 och 
om det finns andra avvikelser som påverkar. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 26 maj 2021 § 154 
• Arbetsutskottets förslag 18 maj 2021 § 167 
• Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2021 
• Uppföljning av ekonomi och verksamhet per mars/april och helårsprognos 

2021 
• Bilaga 1, Översikt uppdrag och indikatorer 
• Bilaga 2, Ekonomisk översikt 
• Bilaga 3, Nationella nyckeltal för agenda 2030 
• Bilaga 4, Kommunstyrelsens uppdrag till nämnder och styrelser 
• Bilaga 5, Beslutade styrdokument 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-06-14 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Yrkanden 

Erik Pelling (S) och Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

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

Särskilda yttranden 

Fredrik Ahlstedt (M) lämnar följande särskilda yttrande: 
Moderaterna står för ett annat ledarskap för Uppsala. Om vår budget för 2021 hade gått 
igenom hade verksamheten haft andra mål att förhålla sig till. Vår budget hade fokus på 
en omstart för Uppsala, där företag och jobb prioriterades tillsammans med 
trygghetssatsningar. Vi ville se större satsningar på arbetsmarknadsinsatser och har 
tidigare drivit på för bättre stöd till bland annat Uppsalas restauranger och föreningsliv. 
Det är uppenbart att pandemin fortsatt drabbar kommunens verksamheter såväl som 
näringslivet och uppsalaborna hårt.  
Prognosen är en ännu högre nettokostnadsökning än budgeterat. Vi måste bryta trenden 
med höjda utgifter och kostnader. Sådant som privata aktörer eller civilsamhället kan 
göra bättre än kommunen ska de också få göra utan konkurrens från kommunen. Vi vill 
se en verksamhet som i större utsträckning prioriterar kärnverksamheten. Under 
pandemin handlar detta framför allt om högre kvalitet i äldreomsorgen, omstart för 
näringslivet, fler i arbete och ökad trygghet både i offentliga miljöer och i hemmet. Hade 
Moderaternas budget bifallits hade mer resurser gått till trygghetsskapande arbete och 
näringslivsåtgärder och mindre till det som inte utgör kärnverksamhet. Genom att se över 
de administrativa kostnaderna skapar vi också möjligheter för framtida 
skattesänkningar. 

Tobias Smedberg (V) lämnar följande särskilda yttrande: 
Att coronapandemins effekter på kommunens ekonomi inte blir fullt så negativa som 
tidigare prognostiseras är positivt, även om läget är fortsatt allvarligt och osäkert. Dock 
är det viktigt att överskott större än budgeterat inte är önskvärt om det sker på 
bekostnad av resurser till välfärden. 
Om prognosen håller i sig och vi ser ut att återigen göra ett verksamhetsår med kraftigt 
överskott måste vi som kommun vara snabbfotade för att kunna styra om resurser så de 
hamnar där de bäst gör nytta. Vi behöver en sund balans mellan överskott för att klara 
framtida investeringar å ena sidan, och mer resurser i vår välfärdsverksamhet å andra 
sidan. Tidigare bokslut under denna mandatperiod har tydligt visat att minoritetsstyret 
inte kunnat behärska den balansakten.  
Extremt stora överskott har tidigare år skapats på bekostnad av välfärdens behov av 
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resurser. Äldreomsorgen har fått spara samtidigt som överskotten skjutit i höjden. 
Kommunen får inte göra om samma misstag en gång till och därför vill vi vädja till övriga 
partier att stå beredda att fatta beslut som ser till att stärkta ekonomiska prognoser 
också innebär en stärkt välfärd. 

Jonas Petersson (C) lämnar följande särskilda yttrande: 
Centerpartiet är kritiska till att arbetet med att nå målen inom miljö- och klimatområdet 
ständigt nedprioriteras. Höga ambitioner kräver handling, annars rasar fasaden. Ett 
tydligt kvitto på detta är det tapp från plats 9 till 75 som Uppsala kommun får i 
Miljöbarometern och Aktuell Hållbarhets rankning av svenska kommuners 
hållbarhetsarbete. 

Linnea Bjuhr (SD) lämnar följande särskilda yttrande: 
I helårsprognosen återfinns såväl positiva som negativa delar. Finansförvaltningen har 
ett positivt resultat om 504 miljoner. Vi kan därmed konstatera att skattetrycket är 
fortsatt högt och att den skattesänkning som endast SD och KD presenterade hade 
inrymts. Skattesänkningen var givetvis något som Vänsterpartiet ondgjorde sig över 
under debatten. Sänkt skatt stimulerar ekonomin något, inte tvärtom, som V försökte 
påskina. För att finansiera skattesänkning behöver man prioritera. Man behöver säga nej 
till konstmuseum för många miljoner och andra skrytbyggen, och samtidigt ja till mer 
medel till kommunens kärnverksamhet och välfärden. Vi satsade extra på bland annat 
skola, vård, omsorg och trygghet. Vi sparade in på bland annat invandring, kultur och 
politisk verksamhet. Den här prioriteringen syns i vår budget. Dock inte i V:s budget, som 
vill ha allt åt alla och för att finansiera det vill man beskatta vanligt folk som arbetar och 
sliter, till bedrövelse.  
Nämnderna prognostiserar däremot ett underskott om 40 miljoner kronor, samt att 
nettokostnadsutvecklingen ökar. Det är socialnämnden, omsorgsnämnden, idrotts- och 
fritidsnämnden och äldrenämnden som prognostiserar underskott och riskerar därmed 
att inte uppnå ekonomi i balans. Dessa nämnder fick i vår budget mer medel än i styrets 
och hade därmed haft en tryggare ekonomisk situation med vår budget.  
Vi ser fortsatt att det finns ett stort orosmoln vad gäller bidragsberoende, där 
utrikesfödda är överrepresenterade. Vi menar att Uppsala behöver en integrationsplikt. 
Där man förpliktigar sig att lära sig språket, göra sitt yttersta för att skaffa sig ett arbete, 
och inte minst bli en del av det svenska samhället, med allt vad det innebär. För de som 
inte vill detta utan hellre vill tillbaka till sitt hemland, ska det finnas adekvat stöd för 
återvandring, vilket vi har motionerat om. 

Jonas Segersam (KD) lämnar följande särskilda yttrande: 
Kristdemokraterna hade ett eget budgetförslag för 2021. Den skulle för kommunen 
inneburit en skattesänkning på 30 öre, en satsning på äldreomsorgen, minskad 
administration, ett förbättrat företagsklimat och ökat fokus på trygghet för 
kommuninvånarna. Med vår budget hade det varit andra mål att följa upp i denna 
verksamhetsuppföljning. 
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Lovisa Johansson (FI) lämnar följande särskilda yttrande: 
Feministiskt initiativ hade önskat att se mer resurser till nämnderna, inte minst med 
tanke på den rådande pandemin. Under coronapandemin har vi sett att omfattande och 
omedelbara samhällsförändringar är möjliga. Så måste vi också göra för att stoppa vår 
andra pågående kris: klimatkrisen. Och det måste vi göra det med rättvisa, social 
hållbarhet och jämlikhet i åtanke.  
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§ 175  

Bostad för alla, program för 
bostadsförsörjningen 2021-2024 
KSN-2020-00513 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att anta Bostad för alla – program för bostadsförsörjningen 2021–2024, 
2. att uppdraget om att ansluta sig till The Shift anses besvarad, 
3. att riktlinjer för bostadsförsörjningen 2016–2019 upphör att gälla, 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsförvaltningen gavs 2019 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram 
förslag till nya riktlinjer för bostadsförsörjningen. Kommuner ska också enligt lagen 
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar anta riktlinjer för 
bostadsförsörjningen under varje mandatperiod. Kommunens nuvarande riktlinjer för 
bostadsförsörjning 2016–2019 antogs 2016 (§162). Kommunstyrelsen antog därefter 
Handlingsplan Bostad för alla 2019 (§ 17). Uppsala kommuns Program för 
bostadsförsörjningen 2021–2024 med tillhörande handlingsplan utgör kommunens 
nya riktlinjer för bostadsförsörjningen. 

Kommunstyrelsen fattade i december 2020 (§ 331) beslut om att remittera förslag till 
program och handlingsplan för bostadsförsörjningen. Remissen pågick under perioden 
23 december 2020 till den 17 februari 2021. Inkomna synpunkter har arbetats in i 
program och handlingsplan. 

Kommunfullmäktige gav i februari 2020 (§ 75) kommunstyrelsen i uppdrag att i 
samband med framtagande av program för bostadsförsörjningen utreda 
konsekvenserna av åtagandet att ansluta sig till den internationella rörelsen, The Shift. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 26 maj 2021 § 155 
• Arbetsutskottets förslag 18 maj 2021 § 168 
• Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2020 
• Bilaga 1, Bostad för alla – program för bostadsförsörjningen 2021–2024 
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• Bilaga 2, Bostad för alla – handlingsplan till program för bostadsförsörjningen 
2021–2024 

• Bilaga 3, Redogörelse av inkomna synpunkter 
• Bilaga 4, Uppdrag om att ansluta sig till The Shift 

Yrkanden 

Erik Pelling (S), Elnaz Alizadeh (S), Peter Nordgren (L), Lars Friberg (MP), Jonas 
Petersson (C), Patrik Hedlund (S) och Johan Edstav (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Therez Almerfors (M), Eva Moberg (KD) och Jonas Segersam (KD) yrkar: 
(1) att sista meningen i sjätte stycket på sida 6/18 stryks ” Beståndet av hyresrätter och 
hyresrätter med relativt lägre hyra behöver därför värnas och minst 30 % av 
nyproduktionen ska vara hyresrätter.", 
(2) att Delmål 1.4 på sida 7/18 stryks ”Tillkommande bostäder kompletterar de 
upplåtelseformer som saknas i ett delområde.” och ersätts med ”1.4 I områden med 
mycket hög andel hyresrätter bör dessa kompletteras med olika former av ägt eller 
delägt boende”, samt 
(3) att delmål 2.2 på sida 8/18 stryks. 

Tobias Smedberg (V) yrkar: 
(1) att programmets mål om andel hyresrätter höjs till 50 procent, 
(2) att andelen hyresrätter med låg hyra anges som en hygienfaktor och därmed högst 
gällande prioritering bland programmets och handlingsplanens olika mål och 
prioriteringar, 
(3) att delmål ”2.2 Andelen hyresrätter ska värnas” ändras till ”2.2 Andelen hyresrätter 
ska utökas”, 
(4) att en ytterligare åtgärd tillförs om att kommunen ska ta fram en särskild åtgärdsplan 
för att säkerställa våldsutsatta kvinnors tillgång till skyddat boende och eget boende 
efter avslutad tid för skyddat boende avslutas, samt 
(5) att ett ytterligare delmål tillförs om att kommunens ska fasa ut förekomsten av LOV 
inom särskilda boenden för äldre i syfte att kommunen själva ska ta ansvar planering och 
utbyggnadstakt inom SÄBO. 

Linnea Bjuhr (SD) yrkar: 
(1) att kommunen verkar för att informera relevanta fastighetsägare om möjligheten att 
uppföra attefallsbyggnader för uthyrning till bland annat studenter.  
(2) att inom ramen för förturs-systemet i bostadskön alltid prioritera hemlösa med 
utgångspunkt i hur länge de varit bostadslösa.  
(3) att i programmet ändra delmål ”1.2 Minst 30 procent av bostäderna som byggs i 
Uppsala kommun ska vara hyresrätter.” till att målsättningen för andel hyresrätter 
fastställs till ett intervall om 10-30 procent,  
(4) att kommunen i fall av markförsäljning eftersträvar likvärdig ersättning för 
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markförsäljningar till projekt som utvecklar hyres-och bostadsrätter där avvikelse endast 
sker om utfall är utanför målintervallet, samt 
(5) att i programmet stryka delmål ”2.2 Andelen hyresrätter ska värnas”. 

Eva Moberg (KD) och Jonas Segersam (KD) yrkar även bifall till Tobias Smedbergs 
fjärde (4) yrkande. 

Lovisa Johansson (FI) yrkar: 
(1) att programmet och handlingsplanens mål om andel hyresrätter höjs till 60 procent. 

Lovisa Johansson (FI) yrkar i andra hand bifall till Tobias Smedbergs (V) (1)-(5) yrkande.  

Stefan Hanna (-) yrkar: 
(1) att målsättningen ska vara att andelen särskilda boendeformer och specialbostäder 
ska utgöra cirka 20% av bostadsbeståndet (13%). 
(2) att begreppet trångbodd per rum i Uppsala ska sättas till fler än 3. Nu beskrivs det 
som 2. 

Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar avslag på Lovisa Johanssons(FI) 
yrkande (1) samt Tobias Smedbergs (V) yrkande (1), (2) och (3). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först Therez Almerfors (M) med fleras yrkanden (1), (2) och (3) mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandena. 

Ordföranden ställer därefter Tobias Smedbergs (V) yrkande (1) mot Lovisa Johanssons 
(FI) yrkande (1) i en kontrapropositionsvotering. 

Votering begärs och genomförs (votering 1). 

Bifall till Tobias Smedbergs yrkande röstar JA. Bifall till Lovisa Johanssons yrkande 
röstar NEJ. 

Med 8 Ja-röster mot 3 nej-röster samt 70 som avstår utser kommunfullmäktige Tobias 
Smedbergs yrkande (1) till huvudförslag. 

Ordföranden ställer därefter Tobias Smedbergs (V) yrkande (1) mot avslag. 

Votering begärs och genomförs (votering 2). 

Avslag till Tobias Smedbergs yrkande (1) röstar JA. Avslag till detsamma röstar NEJ. 

Med 70 ja-röster mot 11 nej-röster avslår kommunfullmäktige Tobias Smedbergs (V) 
yrkande (1). 

Ordföranden ställer därefter Tobias Smedbergs yrkande (2) och (3) mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandena. 
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Ordföranden ställer därefter Linnea Bjuhrs (SD) yrkanden (3), (4) och (5) mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandena. 

Ordföranden ställer därefter Stefan Hannas (-) yrkande (2) mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Ordförandens ställer därefter Tobias Smedbergs (V) yrkande (4) mot avslag och finner 
att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Ordförandens ställer därefter Tobias Smedbergs (V) yrkande (5) mot avslag och finner 
att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Linnea Bjuhrs (SD) yrkanden (1) och (2) mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandena. 

Ordföranden ställer därefter Stefan Hannas (-) yrkande (1) mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer slutligen kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Detaljerade resultat votering 1 

Ja-röst avger Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), 
Torbjörn Björlund (V), Ingela Ekrelius (V), Magne Björklund (V), Lalla Andersson (V) och 
Anette Fischer (V). 

Nej-röst avger Therese Rhann (-), Lovisa Johansson (FI) och Josef Safady Åslund (FI). 

Avstår gör Erik Pelling (S), Maria Gauffin Röjestål (S), Gustaf Lantz (S), Eva Christiernin 
(S), Erik Dagnesjö (S), Asal Gohari (S), Inga–Lill Sjöblom (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), 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), Stefan Hanna (–), Olle Romlin (C), Jonas Petersson (C), Diana 
Zadius (C), Mats Åhlund (C), Viviane Obaid (C), Mohamad Hassan (L), Angelique Prinz 
Blix (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), Oscar Matti (L), Simon Alm (-), Lisen 
Burmeister (SD), Linnea Bjuhr (SD), Roger Thelander (SD), Jonas Segersam (KD), Sarah 
Havneraas (KD), Margit Borgström (KD), Eva Moberg (KD), Evelina Solem (KD), Linda 
Eskilsson (MP), Rickard Malmström , MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström 
Källström (MP), Per Eric Rosén (MP), Patrik Hedlund (S), Staffan Yngve (S), Dima Sarsour 
(S), Bedo Kaplan (S), Gunnar Hedberg (M), Roine Thunberg (M), Karin Ericsson (-), Hans 
Nordström (C), Peter Nordgren (L), Anders Wallin (L), Susanne Åhlander (L), Alexander 
von Uckermann (SD), Simon Pettersson (SD), Kent Kumpula (SD), Leif Boström (KD) och 
Johan Edstav (MP). 



Sida 26 (76) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-06-14 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Detaljerade resultat votering 2 

Ja-röst avger Erik Pelling (S), Maria Gauffin Röjestål (S), Gustaf Lantz (S), Eva 
Christiernin (S), Erik Dagnesjö (S), Asal Gohari (S), Inga–Lill Sjöblom (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), 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), Stefan Hanna (–), Olle Romlin (C), Jonas Petersson (C), Diana 
Zadius (C), Mats Åhlund (C), Viviane Obaid (C), Mohamad Hassan (L), Angelique Prinz 
Blix (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), Oscar Matti (L), Simon Alm (-), Lisen 
Burmeister (SD), Linnea Bjuhr (SD), Roger Thelander (SD), Jonas Segersam (KD), Sarah 
Havneraas (KD), Margit Borgström (KD), Eva Moberg (KD), Evelina Solem (KD), Linda 
Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström 
Källström (MP), Per Eric Rosén (MP), Patrik Hedlund (S), Staffan Yngve (S), Dima Sarsour 
(S), Bedo Kaplan (S), Gunnar Hedberg (M), Roine Thunberg (M), Karin Ericsson (-), Hans 
Nordström (C), Peter Nordgren (L), Anders Wallin (L), Susanne Åhlander (L), Alexander 
von Uckermann (SD), Simon Pettersson (SD), Kent Kumpula (SD), Leif Boström (KD) och 
Johan Edstav (MP). 

Nej-röst avger Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), 
Torbjörn Björlund (V), Ingela Ekrelius (V), Magne Björklund (V), Therese Rhann (-), Lalla 
Andersson (V), Lovisa Johansson (FI), Anette Fischer (V) och Josef Safady Åslund (FI). 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Therez Almerfors 
(M) yrkande med motiveringen: 
Uppsala växer med flera tusen invånare varje år. För att fler ska kunna komma hit, leva, 
bo och bilda familj här behövs fler bostäder, fler jobb och attraktiva boendemiljöer. För 
att bygga ikapp det underskott på bostäder som finns och för att möta förväntad 
befolkningsökning behövs 3000 nya bostäder per år. Vi vill se en variation av 
bostadstyper, med såväl hyresrätter som bostadsrätter, småhus som större hus. Vi 
behöver såväl studentbostäder som små bostäder vilka möjliggör för människor att bo 
kvar i Uppsala. Samtidigt är det viktigt att inte cementera segregation i byggandet av 
nya bostadsområden, vi vill se en god dynamik och ett möjliggörande för fler att äga sitt 
eget boende. Därför vill vi gärna se att områden med mycket hög andel hyresrätter 
kompletteras med olika former av ägt eller delägt boende. 

Närvarande ledamöter (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Tobias Smedbergs 
(V) yrkande. 
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Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet med motiveringen 
SD hade två yrkanden på detta ärende. De rörde bostadssituationen för studenter samt 
hemlösa. För studenter lyfte vi ett förslag om attefalls-byggnader. För hemlösa ville vi att 
man inom ramen för förturs-systemet prioriterar personer som varit hemlösa längst.  
I dokumentet finns en del skrivelser om hemlösa, men när det kommer till faktiska 
åtgärder är det skralt. Bland annat står det att det år 2017 var 900 hemlösa i Uppsala, 
men vad vi kan hitta så är den enda åtgärden avseende hemlösa följande: Utred hur 
hemlöshet som orsakats av strukturella faktorer på bostadsmarknaden kan mätas. 
Vi i SD lyfte i vintras upp den katastrofala situationen för hemlösa äldre, som höll på att 
frysa ihjäl på grund av att de inte hade någonstans att ta vägen. Samtidigt får vi också 
reda på att personer nekas från att komma in på kommunens härbärgen på grund av 
bristande hygien, samtidigt som härbärgena har tomma platser. Det här är helt sanslöst.  
Vad vill man då göra för hemlösa inom ramen för detta program?  
Man vill alltså utreda hur hemlöshet som orsakats av strukturella faktorer på 
bostadsmarknaden kan mätas. 
Det här kommer inte hjälpa äldre i vinter när kylan slår till. Det är därför beklagligt att 
inga andra partier ville ha fler åtgärder än att utreda strukturella faktorer. 

Närvarande ledamöter (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonas Segersams 
(KD) yrkande med motiveringen: 
När det gäller bostadsbyggande är det viktigt att kommunen erkänner att det inte är vi 
som är huvudaktör för bostadsförsörjningen, utan byggandet drivs fram utifrån 
efterfrågan från privatpersoner och utförs i huvudsak av privata byggbolag. Visserligen 
har kommunen en roll med sin allmännytta (Uppsalahem), bostadsförmedlingen, 
planmonopolet, och sitt eget markinnehav, men vi skullevilja se ett annat fokus i en plan 
som den här. 
För Kristdemokraterna måste huvudändamålet med den här typen av plan vara att 
beskriva hur man ska hjälpa personer som har svårt att ordna ett eget boende. Det finns 
visserligen skrivningar om äldreboenden och gruppboenden för LSS och liknande, men 
en hel del på̊ detta område saknas, även om detta också tas upp i de olika nämndernas 
bostads- och lokalförsörjningsprogram. Vi saknar exempelvis resonemang om 
trygghetsboenden för äldre, samt skrivningar om (skyddade) boende för våldsutsatta 
personer, och akutboenden för personer i utsatta situationer. Vi har tidigare haft ett 
härbärge för EU-medborgare som är nedlagt, men det finns idag ingenting som kan 
täcka de situationer som ibland uppstår för målgruppen, exempelvispersoner i 
människohandel och trafficking. Poängen är att i planering av nya bostadsområden så 
måste dessa särskilda behov beaktas. Ofta glöms de bort. I exempelvis Rosendal finns 
inte ett enda LSS-boende planlagt i området.  
Det är också̊ viktigt att det inte självklart är så att bostad kan sagas vara en mänsklig 
rättighet, i alla fall inte om man definierar begreppet strikt utifrån Europakonventionen 
som stiftades utifrån medborgerliga och politiska rättigheter (negativa rättigheter) som 
världen så starkt behövde i ruinerna av nazism och kommunism efter andra världskriget. 
Från länder som Sovjetunionen och östblocket har sedan de positiva rättigheterna, det 
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vill säga de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna förts fram som de viktiga 
rättigheterna –exempelvis rätten till bostad.  
För att ge ett bättre stöd till människor i utsatta situationer yrkade vi bifall till 
Vänsterpartiets yrkande om ”att en ytterligare åtgärds tillförs om att kommunen ska ta 
fram en särskild åtgärdsplan för att säkerställa våldsutsatta kvinnors tillgång till skyddat 
boende och eget boende efter avslutad tid för skyddat boende avslutas” vilket tyvärr inte 
bifölls. 

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

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet. 

Särskilda yttranden 

Jonas Petersson (C) lämnar följande särskilda yttrande: 
Kommunen har enligt lag krav på att ha riktlinjer för att planera bostadsförsörjningen. 
Centerpartiet välkomnar att Uppsala till slut kommit fram med detta program och 
tillhörande handlingsplan. Till kommunfullmäktige har Centerpartiet motionerat om att 
detta lagkrav måste efterlevas och även lyft behovet av det lokala behovet av 
specialbostäder för studenter. Det är bra att handlingarna kompletterats med riktlinjer 
för studentbostäder men det är viktigt att målet som satts, 50%, svarar upp mot behoven. 
Centerpartiet kommer använda dokumenten för att fortsätta utveckla hela Uppsala 
kommun utifrån de lokala förutsättningar och behov som finns i kommunens olika delar. 

Stefan Hanna lämnar följande särskilda yttrande: 
På många sätt ett bra ärendeunderlag som väl beskriver bostadssituationen i Uppsala 
samt de behov och önskemål som finns. Jag tycker det är viktigt att inte bygga ut 
hyresbeståndet för mycket då det alltid är positivt om personer i så hög utsträckning som 
möjligt har ett personligt ägarintresse kopplat till sitt boende och dess närmaste 
omgivning. I betydligt större utsträckning måste Uppsala kommun öka andelen särskilda 
boendeformer och specialbostäder. Genom att gå från dagens andel på 13% av denna 
form av bostäder till runt 20% kommer till exempel marknaden för prisvärda mindre 
bostäder öka samt för attraktiva boendeformer för personer som önskar en tryggare 
boendemiljö. 
I ljuset av att många vuxit upp i familjer där två till tre personer delat rum anser jag inte 
att Uppsala kommun ska acceptera en definition av trångboddhet på enbart två 
personer per rum. Tre personer som indikator på trångboddhet är rimlig. Inte minst för 
att minska på bidragsrelaterade bostadskostnader. 
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§ 176  

Detaljplan för Ångkvarnen 
KSN-2019-2633 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att anta Detaljplan för Ångkvarnen enligt ärendets bilaga 2 och 3. 

Deltar ej i beslut 

Mattias Kristensson (S) och Elnaz Alizadeh (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
handläggning eller beslut. 

Sammanfattning 

Plan- och byggnadsnämnden har den 29 april 2021, se bilaga 1, överlämnat Detaljplan 
för Ångkvarnen till kommunfullmäktige för antagande. Antagandehandlingarna 
inklusive protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden återges i bilaga 1 till 8 till 
ärendet. De enskilda yttranden som inkommit under samråd och granskning återfinns 
hos plan- och byggnadsnämnden, men sammanfattas och bemöts i 
samrådsredogörelsen, bilaga 4, och utlåtandet, bilaga 5. 

Beslutet om att anta detaljplanen måste ske i kommunfullmäktige, då detaljplanen 
handläggs med utökat förfarande. Det utökade förfarandet är ett krav, eftersom 
genomförandet av planen kan medföra risk för betydande miljöpåverkan (se avsnittet 
Föredragning nedan). 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya innerstadskvarter med gator och torg som 
binder samman Kungsängen med stadskärnan och åstråket. Detaljplanen ska 
möjliggöra nybyggnad av cirka 900 bostäder, tre förskolor samt cirka 4 000 
kvadratmeter lokaler. Planens syfte är även att skydda fem kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader, vilka tillsammans rymmer cirka 10 000 kvadratmeter. Fyra av dessa 
byggnader får markanvändningen centrum, den femte är en teknisk anläggning. 

Detaljplanen har varit på granskning mellan den 7 december 2020 och den 11 januari 
2021. Under granskningen har 21 skriftliga synpunkter inkommit. Efter granskningen 
har fördjupade studier gjorts kring markföroreningar och störningar från Studenternas 
idrottsplats. 
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Planförslaget är huvudsakligen förenligt med planprogrammet för Kungsängen 2009, 
men avviker genom att det är mindre kvarter, en variation av gator och torg samt delvis 
högre byggnadshöjder. Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 26 maj 2021 § 156 
• Arbetsutskottets förslag 18 maj 2021 § 169 
• Tjänsteskrivelse daterad 19 april 2021 
• Bilaga 1, Protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämndens sammanträde 

den 29 april 2021. 
• Bilaga 2, Planbeskrivning 
• Bilaga 3, Plankarta 
• Bilaga 4, Samrådsredogörelse 
• Bilaga 5, Utlåtande 
• Bilaga 6, Miljökonsekvensbeskrivning 
• Bilaga 7, Särskild sammanställning 

Yrkanden 

Anders A. Aronsson (L), Ylva Stadell (S), Lars Friberg (MP), Jonas Segersam (KD) och 
Therez Almerfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Linnea Bjuhr (SD), yrkar: 
att återremittera detaljplanen för att utöka förskolegårdarna för att motsvara Boverkets 
rekommendationer i så hög utsträckning det går, samt för att begränsa hushöjderna till 
max fem våningar. 

Jonas Petersson (C) och Stefan Hanna (-) yrkar 
att ärendet återremitteras för att möjliggöra förskolegårdar om minst 30 m²/barn eller 
3000 m² sammanhängande friyta. 

Ingela Ekrelius (V), Hanna Victoria Mörck (V), Stina Jansson (FI) yrkar i första hand 
att ärendet återremitteras för att dimensionera förskolornas friytor till 40kvm per barn 
samt med minsta totala ytor om 3 000 kvm. 

Ingela Ekrelius (V), Hanna Victoria Mörck (V), Stina Jansson (FI) yrkar i andra hand bifall 
till Jonas Peterssons (C) yrkande. 

Ingela Ekrelius (V) och Hanna Victoria Mörck (V), Stina Jansson (FI) yrkar i tredje hand: 
att förslag till godkännande av detaljplanen avslås 

Ylva Stadell (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 
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Beslutsgång 

Ordförandens ställer först Linnea Bjuhrs (SD) återremissyrkande mot att avgöra 
ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. 

Ordförandens ställer därefter Ingela Ekrelius (V) med fleras återremissyrkande mot att 
avgöra ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet 
idag. 

Ordföranden ställer därefter Jonas Petersson (C) med fleras återremissyrkande mot att 
avgöra ärendet idag. 

Votering begärs och genomförs (votering 1). 

Bifall till att avgöra ärendet idag röstar JA. Bifall till Jonas Peterssons (C) 
återremissyrkande röstar NEJ. 

Med 55 ja-röster mot 26 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska 
avgöras idag. 

Ordförandens ställer slutligen kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Detaljerade resultat votering 1 

Ja-röst avger Erik Pelling (S), Maria Gauffin Röjestål (S), Gustaf Lantz (S), Eva 
Christiernin (S), Erik Dagnesjö (S), Asal Gohari (S), Inga–Lill Sjöblom (S), Agneta Gille (S), 
Carl Lindberg (S), Ylva Stadell (S), Björn Wall (S), Hilde Klasson (S), Loa Mothata (S), 
Rafael Waters (S), Pavlos Cavelier Bizas (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), 
Mohamad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund (L) Angelique Prinz Blix (L), Eva 
Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L), Jonas 
Segersam (KD), Sarah Havneraas (KD), Margit Borgström (KD), Eva Moberg (KD), Evelina 
Solem (KD), Linda Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Helena 
Nordström Källström (MP), Charles Pylad (MP), Per Eric Rosén (MP), Patrik Hedlund (S), 
Staffan Yngve (S), Dima Sarsour (S), Bedo Kapan (S), Kia Solid (S), Gunnar Hedberg (M), 
Roine Thunberg (M), Anders Wallin (L) och Leif Boström (KD). 

Nej-röst avger Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), 
Torbjörn Björlund (V), Ingela Ekrelius (V), Therese Rhann (-), Lalla Andersson (V), Stefan 
Hanna (–), Mattias Johansson (C), Olle Romlin (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius 
(C), Mats Åhlund (C), Viviane Obaid (C), Simon Alm (-), Lisen Burmeister (SD), Linnea 
Bjuhr (SD), Roger Thelander (SD), Stina Jansson (FI), Lovisa Johansson (FI), Anette 
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Fischer (V), Per–Olof Forsblom (V), Hans Nordström (C), Alexander von Uckermann (SD), 
Simon Pettersson (SD) och Kent Kumpula (SD). 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingela Ekrelius (V) 
med fleras yrkande. 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
SD hade förslag om begränsade hushöjder för att bevara Uppsalas unika siktlinjer, samt 
förslag om utökad friyta för barn. Det är bara att beklaga att detta inte fick gehör. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet. 

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

Särskilda yttranden 

Stefan Hanna lämnar följande särskilda yttrande: 
Större delar av dessa ytor borde användas för bostadsbyggande och inte kontorsytor. De 
näringslivs-och övriga verksamhetsytor som planeras i Boländerna är under lång tid 
framöver tillräckliga centrala verksamhetsytor.  
Det är alltid viktigt att säkerställa rimliga friytor i anslutning till förskolor. Förslaget 
vittnar inte om att barnens bästa, barnperspektivet, beaktats väl. Det är viktigt att det 
finns ordentliga gårdar i anslutning till förskolor på minst 30 kvadratmeter per barn. Att 
våra barn har rimliga ytor för fysiska aktiviteter har livslång stor betydelse för människors 
välmående. Det är också väl vetenskapligt belagt att regelbundna fysiska aktiviteter 
kraftigt förbättrar inlärningsförmågan under alla delar av den tid vi får leva. Ett sätt att 
säkerställa rimliga verksamhetsmiljöer för våra förskolebarn i det berörda området är att 
minska antalet barn per berörd förskola och därigenom öka friytor per barn. Med fördel 
kan koncepten med förskolebussar stärkas för att möta barnens och föräldrarnas bästa 
kopplade till förskoleverksamheterna. Även idéen om omvänd skolskjuts kan med fördel 
tillämpas även inom förskoleverksamheten. 
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§ 177  

Detaljplan för kvarteret Hugin 
KSN-2020-01302 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att anta Detaljplan för kvarteret Hugin enligt ärendets bilaga 3 och 4. 

Deltar ej i beslut 

Mattias Kristensson (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning eller beslut. 

Sammanfattning 

Plan- och byggnadsnämnden har den 29 april 2021, se bilaga 2, överlämnat Detaljplan 
för kvarteret Hugin till kommunfullmäktige för antagande. Antagandehandlingarna 
inklusive protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden återges i bilaga 2 till 8 till 
ärendet. De enskilda yttranden som inkommit under samråd och granskning återfinns 
hos plan- och byggnadsnämnden, men sammanfattas och bemöts i 
samrådsredogörelsen, bilaga 5, och utlåtandet, bilaga 6. 

Beslutet om att anta detaljplanen måste ske i kommunfullmäktige, då detaljplanen 
handläggs med utökat förfarande. Det utökade förfarandet är ett krav, eftersom 
genomförandet av planen kan medföra risk för betydande miljöpåverkan (se avsnittet 
Föredragning nedan). 

Detaljplanens syfte är att stärka kopplingarna mellan stadskärnan och Kungsängen 
genom att möjliggöra en ny kvartersindelning som bygger vidare på innerstadens 
rutnätsstruktur, skapa förutsättningar för ett ökat stadsliv och bidra till en ökad 
rörlighet mellan innerstaden och Uppsalas södra delar. 

Planen gör det möjligt att bygga 300–400 bostäder, en förskola med fyra avdelningar 
och cirka 40 000 kvadratmeter bruttoarea verksamhetslokaler. En ny allmän park 
förstärker den gröna kopplingen mellan årummet och resecentrumet.  

Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen.  

Ett planprogram (Detaljplaneprogram för kvarteret Hugin i Kungsängen) togs fram som 
underlag för planläggningen. 
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Detaljplanen har varit ute på granskning vintern 2020/2021, och sammanlagt inkom 29 
yttranden som i huvudsak berörde bebyggelse och gestaltning, kulturmiljö, hälsa och 
säkerhet samt park/grönfrågor. Planförslaget har kompletterats med fördjupade sol- 
och dagsljusstudier och trafikbuller- och luftutredningar. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 26 maj § 157 
• Arbetsutskottets förslag 18 maj 2021 § 170 
• Tjänsteskrivelse daterad 19 april 2021 
• Bilaga 1, Protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämndens sammanträde 

den 29 april 2021  
• Bilaga 2, Planbeskrivning 
• Bilaga 3, Plankarta 
• Bilaga 4, Samrådsredogörelse  
• Bilaga 5, Utlåtande 
• Bilaga 6, Miljökonsekvensbeskrivning  
• Bilaga 7, Särskild sammanställning 

Yrkanden 

Ylva Stadell (S), Anders A. Aronsson (L), Therez Almerfors (M) och Lars Friberg (MP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Jonas Petersson (C) yrkar: 
att ärendet återremitteras för att möjliggöra förskolegårdar om minst 30 m²/barn eller 
3000 m² sammanhängande friyta. 

Linnea Bjuhr (SD), yrkar: 
att återremittera detaljplanen för att utöka förskolegårdarna för att motsvara Boverkets 
rekommendationer i så hög utsträckning det går, samt för att begränsa hushöjderna till 
max fem våningar. 

Hanna Victoria Mörck (V och Stina Jansson (FI), yrkar i första hand: 
att ärendet återremitteras för att dimensionera förskolornas friytor till 40kvm per barn 
samt med minsta totala ytor om 3 000 kvm. 

Hanna Victoria Mörck (V) och Stina Jansson (FI) yrkar i andra hand bifall till Jonas 
Peterssons (C) yrkande. 

Hanna Victoria Mörck (V) och Stina Jansson (FI )yrkar i tredje hand: 
att förslag till godkännande av detaljplanen avslås. 

Ylva Stadell (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 
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Beslutsgång 

Ordförandens ställer först Linnea Bjuhrs (SD) återremissyrkande mot att avgöra 
ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. 

Ordförandens ställer därefter Ingela Ekrelius (V) med fleras återremissyrkande mot att 
avgöra ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet 
idag. 

Ordföranden ställer därefter Jonas Petersson (C) med fleras återremissyrkande mot att 
avgöra ärendet idag. 

Ordförandens ställer slutligen kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Hanna Victoria 
Mörcks (V) yrkande. 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
SD hade förslag om begränsade hushöjder för att bevara Uppsalas unika siktlinjer, samt 
förslag om utökad friyta för barn. Det är bara att beklaga att detta inte fick gehör. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 178  

Ägaridé för Uppsala kommun Arenor och 
Fastigheter AB 
KSN-2021-01541 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att godkänna ägaridé för Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB. 

Sammanfattning 

Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB är från september 2021 ett nytt 
verksamhetsdrivande bolag i Uppsala kommunkoncernen. Beslutet att förlägga 
verksamhet i bolaget beslutades av kommunfullmäktige i november 2020 efter en 
utredning som visade på samordningsvinster att samordna fastighetsförvaltningen i 
koncernen. 

För att tydliggöra ägarens syn på bolaget har ett förslag på en ägaridé för Uppsala 
kommun Arenor och Fastigheter AB tagits fram. En ägaridé är en koncentrerad 
beskrivning av varför Uppsala kommun har bolaget och vilken roll bolaget ska ha i 
utvecklingen av Uppsala. Ägaridén är bolagets långsiktiga direktiv och ska möjliggöra 
en perspektivförskjutning mot en styrning som innehåller kvalitativa samtal, 
uppföljning och ägardialog. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 26 maj 2021 § 158 
• Tjänsteskrivelse daterad 19 maj 2021 
• Protokollsutdrag från Uppsala Stadshus AB 18 maj 2021 § 29. 

Yrkanden 

Erik Pelling (S), Björn Wall (S), Fredrik Ahlstedt (M), Mats Dafnäs (L) och Linda Eskilsson 
(MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
Att ändra nuvarande uttryckta ägaridé till: 
Bolaget ska aktivt bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att med kunderna 
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i fokus och på affärsmässig grund äga, förvalta, bygga och utveckla arenor och 
fastigheter i Uppsala stad och landsbygd. Bolaget ska vårda och underhålla sina arenor 
och fastigheter så att värde och attraktivitet ökar över tid. 
Bolaget ska vara ett utvecklings- och innovationsinriktat företag med fokus på 
långsiktighet och hållbarhet. 
Bolaget ska vara en sammanhållen, proaktiv och professionell part i kontakter med 
Uppsalas föreningsliv (såväl bredd som spets och elit), näringsliv och besöksnäring 
kopplat till sitt fastighetsbestånd. 
Bolaget ska genom sin verksamhet främja livfulla mötesplatser och bidra till att stärka 
bilden av Uppsala som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i. Bolaget ska i 
sina roller och uppdrag aktivt medverka i arbetet för en ökad folkhälsa och att stärka 
Uppsala som evenemangsplats. 
Bolaget är kommunens verktyg för att koordinera och projektera om- och nybyggnation 
av arenor och fastigheter och förverkliga detta när eget byggande och ägande är 
planerat. 

Karolin Lundström (V) yrkar: 
(1) att följande skrivelse i ägaridén, 
”Bolaget ska aktivt bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att på 
affärsmässig grund och med kunden i fokus äga, förvalta, bygga och utveckla arenor och 
fastigheter i Uppsala stad och landsbygd.” 
ändras till, 
”Bolaget ska aktivt bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att balansera 
målet om folkhälsa med affärsmässig grund och med kunden i fokus äga, förvalta, bygga 
och utveckla arenor och fastigheter i Uppsala stad och landsbygd. ” 
(2) att följande skrivelse i ägaridén 
”Bolaget är kommunens verktyg för att koordinera och projektera om-och nybyggnation 
av arenor och fastigheter och förverkliga detta genom eget eller andras byggande och 
ägande samt vara ett utvecklings-och innovationsinriktat företag med fokus på 
långsiktighet och hållbarhet.”, 
ändras till 
”Bolaget är kommunens verktyg för att koordinera och projektera om-och nybyggnation 
av arenor och fastigheter och förverkliga detta genom eget eller andras byggande och 
ägande samt vara ett utvecklings-och innovationsinriktat företag med fokus på 
långsiktighet och hållbar utveckling i alla dess tre delar, ekonomiskt, miljö och socialt.” 

Jonas Segersam (KD) yrkar 
att ärendet återremitteras i syfte att få ett bättre förankrat förslag till ägaridé. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först Jonas Segersams (KD) återremissyrkande mot att avgöra 
ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. 
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Ordföranden ställe därefter Stefan Hannas (-) ändringsyrkande mot avslag och finner 
att kommunfullmäktige avslår detsamma. 

Ordföranden ställer därefter Karolin Lundströms (V) ändringsyrkande mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. 

Ordföranden ställer slutligen kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Karolin 
Lundströms (V) yrkande. 

Närvarande ledamöter (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonas Segersams 
(KD) återremissyrkande med följande motivering: 
Ny ägaridé för UKK föregicks av en mycket omfattande process med seminarier, 
studiebesök och utbyte med Utrecht. Denna ägaridé har behandlats betydligt mycket 
mer summariskt. Icke desto mindre biföll KS ordförande ett yrkande från (V) att föra in det 
politiserade ordet ”jämlik” i ägaridén vid hanteringen i kommunstyrelsen. Vi 
kristdemokrater tycker att det är utslag av en dålig beredning, och yrkade därför 
återremiss på förslaget. 

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

Särskilda yttranden 

Linnea Bjuhr (SD) lämnar följande särskilda yttrande: 
Sverigedemokraterna ställer sig frågande till att kommunstyrelsen har valt att ändra på 
ordalydelsen, från ”ökad folkhälsa” till ”ökad och jämlik folkhälsa”. 
En ökad folkhälsa betyder just att alla är inkluderade. Hur ökar man folkhälsan på ett 
jämlikt sätt, om man ökar folkhälsan mer för en viss grupp än för en annan? Det låter inte 
som likabehandling. 
Jämlikhet är såklart jättebra, men att klämma in ordet jämlik överallt, där det inte ens 
behövs eller gör någon nytta, devalverar ordet till slut. 
En ökad folkhälsa där alla får en ökad folkhälsa borde bara vara något positivt. 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Det är mycket viktigt att skilja mellan uppdrag till förvaltningar och uppdrag till 
kommunala bolag. Bolagen ska styras genom tydliga ägardirektiv, i enlighet med 
aktiebolagslagen, kompetenta styrelseledamöter och en kompetent verkställande 
ledning. Jag anser inte att det därför är lämpligt att ge ett för övergripande uppdrag till 
vare sig Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB eller Destination Uppsala AB. 
Förslaget till beslut om ägaridé är dåligt berett.  
Jag anser att det är kommunstyrelsen i samarbete med Idrotts- och fritidsnämnden samt 
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Kulturnämnden som har uppdragen inom kommunkoncernen att ”vara ett föredöme i 
frågor om att skapa sammanhållning och gemensam riktning i hela kommunen och 
aktivt bidra till att kommunens alla verksamheter i styrelser, nämnder, bolag och 
förvaltningar tillsammans bildar en helhet.” Det är fel att lägga den förväntan på ett 
bolag som ska verka utifrån ”affärsmässiga grunder”.  
Det framgår inte heller av ärendet hur detta bolag ska kunna vara en övergripande 
ansvarig verksamhet för ” Bolaget ska vara en sammanhållen, proaktiv och professionell 
part i kontakter med Uppsalas föreningsliv (såväl bredd som spets och elit), näringsliv och 
besöksnäring i alla frågor som handlar om nyttjande av arenor och fastigheter.” när till 
exempel Skolfastigheter AB har lokaler som utnyttjas av kommunens medlemmar i stor 
utsträckning.   
Jag anser inte att det är rätt att definiera bolagets roll enligt nedan: 
”Bolaget är kommunens verktyg för att koordinera och projektera om- och nybyggnation 
av arenor och fastigheter och förverkliga detta genom eget eller andras byggande och 
ägande samt vara ett utvecklings- och innovationsinriktat företag med fokus på 
långsiktighet och hållbarhet.”. De ska enbart fokusera på sitt fastighetsbestånd, dess 
hyresgäster och möjliga värdeskapande arrangemang. ”Andras byggande och ägande” 
måste vara ärenden som drivs genom kommunstyrelsen, Idrotts och fritidsnämnden eller 
Kulturnämnden. 
Det var olyckligt att inte kommunfullmäktige valde att följa mitt ändringsförslag till 
ägaridé för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB enligt nedan: 
Bolaget ska aktivt bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att med kunderna 
i fokus och på affärsmässig grund äga, förvalta, bygga och utveckla arenor och 
fastigheter i Uppsala stad och landsbygd. Bolaget ska vårda och underhålla sina arenor 
och fastigheter så att värde och attraktivitet ökar över tid. 
Bolaget ska vara ett utvecklings- och innovationsinriktat företag med fokus på 
långsiktighet och hållbarhet. 
Bolaget ska vara en sammanhållen, proaktiv och professionell part i kontakter med 
Uppsalas föreningsliv (såväl bredd som spets och elit), näringsliv och besöksnäring 
kopplat till sitt fastighetsbestånd. 
Bolaget ska genom sin verksamhet främja livfulla mötesplatser och bidra till att stärka 
bilden av Uppsala som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i. Bolaget ska i 
sina roller och uppdrag aktivt medverka i arbetet för en ökad folkhälsa och att stärka 
Uppsala som evenemangsplats. 
Bolaget är kommunens verktyg för att koordinera och projektera om- och nybyggnation 
av arenor och fastigheter och förverkliga detta när eget byggande och ägande är 
planerat. 
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§ 179  

Svar på motion om att minska utnyttjandet av 
personer i prostitution och människohandel 
från Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson 
(FI) 
KSN-2019-03831 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Lovisa Johansson och Stina Jansson, båda (FI), föreslår i en motion väckt vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 9 december 2019 att  

• Utarbeta en handlingsplan som riktar in sig på att stödja och skydda 
människor som utnyttjas för sexuella ändamål, att minska efterfrågan av att 
utnyttja andra människor för sexuella ändamål och kraftigt avvisa idén om 
mäns rätt att konsumera och exploatera kvinnors, tjejers, pojkars, 
transpersoners och andra mäns kroppar. 

• Personal inom kommunens pedagogiska verksamhet och socialtjänst 
kompetensutbildas kring maskulinitetsnormer samt jämställdhet och 
mänskliga rättigheter 

• Säkra att ingen utsatt möts av oförståelse och okunskap eller för kränkningar 
och våld av de kontakter med kommunen som ska ge dem stöd och hjälp. 

• Personal inom kommunens socialtjänst ska ha kunskap kring komplexiteten 
runt utsattheten och bakomliggande orsaker till att personer riskerar att 
hamna eller utnyttjas i prostitution eller återfalla till prostitution. 

• Utreda möjligheten till skuldsanering för personer som riskerar att av 
ekonomiska skäl drivas till prostitution. 

• Uppsala kommun ska ha regelbundna informationskampanjer för att öka 
förståelsen och ställningstagande om sexindustrins skadliga verkningar. 
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Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 12 maj 2021 § 132 
• Arbetsutskottets förslag 13 april 2021 § 115 
• Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2021 
• Bilaga 1, Motion om att minska utnyttjandet av personer i prostitution och 
• människohandel från Lovisa Joansson (FI) och Stina Jansson (FI) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från socialnämnden 24 mars 2021 § 45 
• Bilaga 3, Protokollsutdrag från arbetsmarknadsnämnden 25 mars 2021 § 33 

Yrkanden 

Asal Gohari (S) och Eva Moberg (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Lovisa Johansson (FI) yrkar bifall till motionens att-satser 1-4 och 6. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lovisa Johanssons (FI) yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (FI) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lovisa 
Johanssons (FI) yrkande. 
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§ 180  

Svar på motion om en genomlysning av det 
offentliga rummet för att maximera 
tryggheten av Therez Almerfors (M) 
KSN-2019-02814 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Therez Almerfors (M) föreslår i en motion väckt 16 september 2019: 

• att revidera strategi för belysning av Uppsala kommun samt riktlinjer för 
belysning av Uppsala innerstad, 

• att inventera vilka offentliga miljöer och platser i kommunen som upplevs som 
otrygga, 

• att utveckla GIS-verktyget och koppla samman med de våldsanmälningar som 
upprättas och de insatser som polis/kommunala ordningsvakter anmäler, 
samt 

• att utifrån dessa underlag genomföra belysnings-och trygghetsåtgärder i det 
offentliga rummet. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 12 maj 2021 § 123 
• Arbetsutskottets förslag 11 maj 2021 § 152 
• Tjänsteskrivelse daterad 3 maj 2021 
• Bilaga 1, Motion om en genomlysning av det offentliga rummet för att 
• maximera tryggheten från Therez Almerfors (M) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu-och samhällsmiljönämnden 16 februari 
• 2021 
• Bilaga 3, Protokollsutdrag från plan-och byggnadsnämnden 29 april 2021 
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Yrkanden 

Ylva Stadell (S), Hilde Klasson (S), Ingela Ekrelius (V) och Rickard Malmström (MP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Therez Almerfors (M), Stefan Hanna (-), Linnea Bjuhr (SD), Stina Jansson (FI), Evelina 
Solem (KD), Jonas Petersson (C) och Mats Gyllander (M) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Therez Almerfors (M) med fleras 
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (M), (C) och (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Therez Almerfors (M) med fleras yrkande att bifalla motionen. 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
Detta är en fråga som SD drivit länge och det är glädjande att fler partier gör det. 
Beklagligt dock att man inte kan bifalla dessa förslag från styrets sida. 

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

Särskilda yttranden 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Motionen är viktig eftersom många Uppsalabor upplever att Uppsala blivit en otryggare 
plats att leva på. Det är viktigt att revidera strategin för belysning av Uppsala kommun 
samt riktlinjerna för belysning av Uppsalas innerstads miljöer. Det finns gott om underlag 
för att inventera vilka offentliga platser som idag upplevs som otrygga. En otrygghet som 
innebär att invånarnas frihet begränsas på ett oacceptabelt sätt. Eftersom vi lever i en 
världsdel där det är mörkt stora delar av året är det viktigt att vi har belysning i det 
offentliga rummet som stärker invånarnas och besökares trygghet. 
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§ 181  

Svar på motion om artificiella träd från Therez 
Almerfors (M) 
KSN-2020-00803 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.  

Sammanfattning 

Therez Almerfors (M) föreslår i en motion väckt 29 april 2020 att Uppsala kommun 
utreder möjligheten att installera artificiella träd i centrala Uppsala. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 12 maj 2021 § 133 
• Arbetsutskottets förslag 13 april 2021 § 116 
• Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2021 
• Bilaga 1, Motion om artificiella träd från Therez Almerfors (M) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu-och samhällsmiljönämnden 25 mars 2021 

Yrkanden 

Rickard Malmström (MP), Hilde Klasson (S) och Lars Friberg (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Therez Almerfors (M), Margit Borgström (KD) och Jonas Petersson (C) yrkar bifall till 
motionen. 

Linnea Bjuhr (SD) yrkar avslag till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag mot Therez Almerfors (M) med 
fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
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Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller densamma. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (M), (C) och (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Therez Almerfors (M) med fleras yrkande att bifalla motionen. 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
Moderaterna föreslår att kommunens ska utreda installation av låtsas-träd som är dyra 
och riskerar att frysa sönder under vintern. Moderaterna brukar ha välgrundade förslag, 
men detta inte ekonomiskt försvarbart och onödigt. Vi yrkade därför avslag på motionen. 
Enligt kommunens föredragning är riktiga träd är bättre för ekosystemet och inte lika 
känsliga för kalla vintrar. Det är dessutom dyrt i installation, dyrt i underhåll, särskilt om 
alla växter dör under vintern. Två ”träd” kostar en miljon.  
När man pratar om grönska i det offentliga rummet, eller i stadskärnan, då menar vi att 
det är fel ingångsvärde att grönskan ska ta så lite plats som möjligt och vara så effektiv 
som möjligt. Att växter renar luften är givetvis en positiv aspekt. Men parker och gröna 
stråk har även andra värden. Det finns en poäng med att grönskan tillåts ta plats. Det 
bidrar till en trevligare atmosfär, på flera sätt, luftkvalitet, men också trevligare att vistas. 
Att ta en promenad i stadsparken, leka med barnen där, är värden som inte något 
artificiellt träd kan ersätta.  
Sverigedemokraterna säger därför: 
Låt den riktiga grönskan ta plats. Ja till riktiga träd och nej till dyra låtsasträd. 
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§ 182  

Svar på motion om kommunalrådsarvoden 
från Tobias Smedberg (V), och på motion om 
att halvera vice ordförandens arvoden från 
Tobias Smedberg (V), med flera 
KSN-2020-00806 
KSN-2020-02786 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att avslå motionen om kommunalrådsarvoden, samt 
2. att avslå motionen om att halvera vice ordförandens arvoden. 

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt den 24 februari 2020 att 
kommunalrådsarvoden ska sänkas med 40 procent. Om detta förslag faller föreslår 
motionären i andra, tredje, fjärde och femte hand att kommunalrådsarvoden sänks 
med 30 procent, 20 procent, 10 procent respektive 1 krona. 

Tobias Smedberg, Hanna Victoria Mörck, Karin Lundström, Ingela Ekrelius och Per-Olof 
Forsblom, samtliga (V), föreslår i en motion väckt den 8 september 2020 att arvodena 
halveras för vice ordförande och övriga nämndledamöter med fasta månadsarvoden. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 12 maj 2021 § 134 
• Arbetsutskottets förslag 2 mars 2021 § 65 
• Tjänsteskrivelse daterad 20 januari 2021 
• Bilaga 1, Motion om kommunalrådsarvoden från Tobias Smedberg (V) 
• Bilaga 2, Motion om att halvera vice ordförandens arvoden från Tobias 

Smedberg (V), med flera 
• Bilaga 3, Arvoden för vice ordförande och övriga månadsarvoderade 

Nämndsledamöter 
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Yrkanden 

Gunnar Hedberg (M), Agneta Gille (S), Anders A. Aronsson (L), Stefan Hanna (-), Jonas 
Segersam (KD) och Margit Borgström (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Tobias Smedberg (V), Linnea Bjuhr (SD), Stina Jansson (FI) och Lovisa Johansson (FI) 
yrkar bifall till båda motionerna. 

Gunnar Hedberg (M), Linnea Bjuhr (SD), Markus Lagerquist (M), Stefan Hanna (-), Jonas 
Segersam (KD), och Margit Borgström (KD) yrkar dessutom: 
att minska antalet kommunalråd med en person. 

Beslutsgång 

Tobias Smedberg (V) önskar att de olika yrkandena i motionen om sänkta 
kommunalrådsarvoden tas separat istället för att motionen ställs i helhet mot avslag 
vilket bifalls av ordföranden. 

Ordföranden ställer först Tobias Smedberg (V) yrkande om att 
kommunalrådsarvodena ska sänkas med 40 procent mot avslag.  

Votering begärs och genomförs (votering 1) 

Avslag till Tobias Smedbergs (V) yrkande röstar JA, Bifall till detsamma röstar NEJ. 

Med 63 ja-röster mot 18 nej-röster avslår kommunfullmäktige yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Tobias Smedbergs (V) yrkande om att 
kommunalrådsarvodena ska sänkas med 30 procent mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Tobias Smedbergs (V) yrkande om att 
kommunalrådsarvodena ska sänkas med 20 procent mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Tobias Smedbergs (V) yrkande om att 
kommunalrådsarvodena ska sänkas med 10 procent mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Tobias Smedbergs (V) yrkande om att 
kommunalrådsarvodena ska sänkas med 1 krona.  

Votering begärs och genomförs (votering 2). 

Avslag till Tobias Smedbergs (V) yrkande röstar JA, Bifall till detsamma röstar NEJ. 

Med 63 ja-röster mot 18 nej-röster avslår kommunfullmäktige yrkandet och bifaller 
därmed kommunstyrelsens förslag. 
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Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Tobias Smedbergs (V) 
yrkande att halvera arvodena för vice ordförande och övriga nämndledamöter med 
fasta månadsarvoden mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer slutligen Gunnar Hedberg (M) med fleras yrkande mot avslag . 

Votering begärs och genomförs (votering 3). 

Avslag till yrkandet röstar JA. Bifall till detsamma röstar NEJ. 

43 ja-röster mot 38 nej-röster avslår kommunfullmäktige yrkandet.  

Detaljerade resultat votering 1 

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), 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), 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), Stefan Hanna (–), 
Mattias Johansson (C), Olle Romlin (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats 
Åhlund (C), Viviane Obaid (C), Mohamad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund (L), 
Angelique Prinz Blix (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), Mats Dafnäs (L), 
Oscar Matti (L), Jonas Segersam (KD), Margit Borgström (KD), Eva Moberg (KD), Evelina 
Solem (KD), Linda Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Helena 
Nordström Källström (MP), Charles Pylad (MP), Per Eric Rosén (MP), Dima Sarsour (S), 
Bedo Kaplan (S), Gunnar Hedberg (M), Roine Thunberg (M), Hans Nordström (C), Anders 
Wallin (L), Leif Boström (KD) och Martin Wisell (KD). 

Nej-röst avger Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), 
Torbjörn Björlund (V), Ingela Ekrelius (V), Therese Rhann (-), Lalla Andersson (V), Simon 
Alm (-), David Perez (SD), Linnea Bjuhr (SD), Roger Thelander (SD), Stina Jansson (FI), 
Lovisa Johansson (FI), Per–Olof Forsblom (V), Artemis Lumarker (V), Alexander von 
Uckermann (SD), Simon Pettersson (SD) och Kent Kumpula (SD). 

Detaljerade resultat votering 2 

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), 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), Anders Grönvall (S), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors 
(M), Christopher Lagerqvist (M), Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus 



Sida 49 (76) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-06-14 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Carolina Bringborn (M), 
Anna–Karin Westerlund (M), Robin Kronvall (M), Fredrik Hultman (M), Stefan Hanna (–), 
Mattias Johansson (C), Olle Romlin (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats 
Åhlund (C), Viviane Obaid (C), Mohamad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund (L), 
Angelique Prinz Blix (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), Mats Dafnäs (L), 
Oscar Matti (L), Jonas Segersam (KD), Margit Borgström (KD), Eva Moberg (KD), Evelina 
Solem (KD), Linda Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Helena 
Nordström Källström (MP), Charles Pylad (MP), Per Eric Rosén (MP), Dima Sarsour (S), 
Bedo Kaplan (S), Gunnar Hedberg (M), Roine Thunberg (M), Hans Nordström (C), Anders 
Wallin (L), Leif Boström (KD) och Martin Wisell (KD). 

Nej-röst avger Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), 
Torbjörn Björlund (V), Ingela Ekrelius (V), Therese Rhann (-), Lalla Andersson (V), Simon 
Alm (-), David Perez (SD), Linnea Bjuhr (SD), Roger Thelander (SD), Stina Jansson (FI), 
Lovisa Johansson (FI), Per–Olof Forsblom (V), Artemis Lumarker (V), Alexander von 
Uckermann (SD), Simon Pettersson (SD) och Kent Kumpula (SD). 

Detaljerade resultat votering 3 

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), 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), Anders Grönvall (S), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria 
Mörck (V), Karolin Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), Ingela Ekrelius (V), Lalla 
Andersson (V), Mohamad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund (L), Angelique Prinz Blix 
(L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L), Linda 
Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström 
Källström (MP), Charles Pylad (MP), Per Eric Rosén (MP), Dima Sarsour (S), Bedo Kaplan 
(S), Per–Olof Forsblom (V), Artemis Lumarker (V) och Anders Wallin (L). 

Nej-röst avger 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), Therese Rhann (-), Stefan Hanna (–), Mattias 
Johansson (C), Olle Romlin (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åhlund (C), 
Viviane Obaid (C), Simon Alm (-), David Perez (SD), Linnea Bjuhr (SD), Roger Thelander 
(SD) Jonas Segersam (KD), Margit Borgström (KD), Eva Moberg (KD), Evelina Solem 
(KD), Stina Jansson (FI), Lovisa Johansson (FI), Gunnar Hedberg (M), Roine Thunberg 
(M), Hans Nordström (C), Alexander von Uckermann (SD), Simon Pettersson (SD), Kent 
Kumpula (SD), Leif Boström (KD) och Martin Wisell (KD). 
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Reservationer 

Närvarande ledamöter (M), (C) och (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Gunnar Hedberg (M) med fleras yrkande att minska antalet kommunalråd med en 
person. 

Närvarande ledamöter (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Tobias Smedbergs 
(V) yrkande. 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 
Tyvärr är dessa två motioner inget annat än plakatpolitik. Vänsterpartiet har varit och 
grottat i syltburken och ska nu rentvå händerna. Dessvärre går det inte.  
Vänsterpartiet påstår att de vill sänka de politiska arvodena. Vad gör de själva? Först 
inrättar de tillsammans med mittenstyret poster för tredje vice ordförande i nämnder. 
När det visade sig vara lagvidrigt fortsatte de med samma modell men bytte namn. Ger 
de sig då? Nej.  
De använder sitt politiska inflytande för att höja sina egen arvodesgrad som 
kommunalråd och får ytterligare en tjänst som politisk sekreterare. Partiskatten gör 
dessutom att dessa förhöjda arvoden ger V ett dolt partistöd, menar vi. Just partiskatten 
som enligt V:s egna avtal går nämligen den lokala organisationen till dels. Med anledning 
av bland annat det överklagade SD beslutet om V:s utökade kommunalrådsarvode. 
Sedan kommer de nu och säger att de vill minska de politiska arvodena när de själva sett 
till att kostnaderna ökats till följd av Vänsterpartiets egna höjda arvoden.  
Vi i SD har dock varit tydliga med att vi vill skära ned på politikerarvoden och är det enda 
partiet som har trovärdighet i frågan, till skillnad från V. I vår budget skär vi ner på 
samtliga arvoden med 30 procent och vi har inte sålt vårt politiska stöd till förmån för 
högre egna arvoden, vi har faktiskt inte ens en kommunalrådspost, trots att vi enligt vårt 
valstöd borde ha det.   
Hur absurt det än är att just V lägger dessa motioner, så är det ändå något som SD också, 
med trovärdighet, driver. Så med anledning av det biföll vi dem. Vi vill vara tydliga med 
att det är en minskning med 30 procent som vi ser som den rimliga. När andra partier 
driver frågan, om än med andra procent-satser än exakt de som vi förespråkar stödjer vi 
det dock ändå. Men en minskning med 30 procent är det vi tycker är det som bör gälla.  

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet. 

Särskilda yttranden 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Om vi bortser ifrån vilken relevant kompetens heltidsarvoderade politiker har inom 
Uppsala kommun kvarstår faktumet att det är politiska representanter som har det 
övergripande ansvaret för kommunens verksamheter. I ljuset av det, och vid jämförelser 
av arvoden till kommunalråd i andra större kommuner i storstadsområden, är inte 
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arvodena höga. Det är istället mer relevant att ifrågasätta att ledande tjänstemän har 
betydligt högre ersättningar än de personer som formellt bär ansvaret för kommunens 
verksamheter.  
I ljuset av att Vänsterpartiet och det vänsterstöttade minoritetsstyret nyligen fattade 
beslut om att ge Vänsterpartiet ytterligare ett kommunalrådsuppdrag talar Smedberg 
med kluven tunga. Det orimliga beslutet att ge Vänsterpartiet ett ytterligare 
kommunalrådsuppdrag har skapat omotiverat högre kostnader för kommunens 
politiska verksamheter. 
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§ 183  

Svar på motion om matbodar från David Perez 
(SD) 
KSN-2020-01321 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.  

Sammanfattning 

David Perez (SD) förslår i en motion väckt 30 mars 2020 att kommunen utreder 
förutsättningarna för att anlägga matbodar för uthyrning på S:t Eriks torg. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 12 maj 2021 § 135 
• Arbetsutskottets förslag 13 april 2021 § 117 
• Tjänsteskrivelse daterad 6april2021. 
• Bilaga 1, Motion om matbodar från David Perez (SD) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu-och samhällsmiljönämnden 25 mars 2021. 

Yrkanden 

Mats Gyllander (M), Rickard Malmström (MP), Jonas Segersam (KD), Hilde Klasson (S),  
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

David Perez (SD) yrkar bifall till motionen. 

Mats Gyllander (M) yrkar dessutom 
(1) att flytta de foodtrucks som idag står nedanför Uppsala domkyrka till Fyris torg. 

David Perez (SD) yrkar i andra hand bifall till Mats Gyllanders (M) yrkande (1). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot David Perez (SD) yrkande. 
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Votering begärs och genomförs (votering 1). 

Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA. Bifall till David Perez (SD) yrkande röstar 
NEJ. 

Med 74 ja-röster mot 7 nej-röster bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens 
förslag.  

Ordföranden ställer därefter Mats Gyllander(M) med fleras yrkande (1) mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.  

Detaljerade voteringsresultat votering 1 

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), 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), 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), Tobias Smedberg 
(V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), Ingela 
Ekrelius (V), Therese Rhann (-), Lalla Andersson (V), Stefan Hanna (–), Mattias 
Johansson (C), Olle Romlin (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åhlund (C), 
Viviane Obaid (C), Mohamad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund (L), Angelique Prinz 
Blix (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L), 
Jonas Segersam (KD), Margit Borgström (KD) Eva Moberg (KD), Evelina Solem (KD), 
Linda Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström 
Källström (MP), Charles Pylad (MP), Per Eric Rosén (MP), Stina Jansson (FI), Lovisa 
Johansson (FI), Dima Sarsour (S), Bedo Kaplan (S), Gunnar Hedberg (M), Roine 
Thunberg (M), Per–Olof Forsblom (V), Artemis Lumarker (V), Hans Nordström (C), 
Anders Wallin (L), Leif Boström (KD) och Martin Wisell (KD). 

Nej-röst avger Simon Alm (-), David Perez (SD), Linnea Bjuhr (SD), Roger Thelander (SD), 
Alexander von Uckermann (SD), Simon Pettersson (SD) och Kent Kumpula (SD). 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mats Gyllanders 
(M) yrkande att flytta de foodtrucks som idag står nedanför Uppsala domkyrka till 
Fyristorg. 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för David Perez (SD) 
yrkande. 
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§ 184  

Svar på motion om bygglov som är 
säsongsorienterade från Stefan Hanna (-) 
KSN-2020-02114 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt 25 maj 2020 att Uppsala kommun inför 
möjligheten till säsongsorienterade bygglov och att Uppsala kommun tillsammans 
med City i samverkan arbetar fram lämpliga platser för detta säsongsbaserade 
bygglov. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 12 maj 2021 § 136 
• Arbetsutskottets förslag 13 april 2021 § 118 
• Tjänsteskrivelse daterad 28 januari 2021 
• Bilaga 1, Motion om bygglov som är säsongsorienterade från Stefan Hanna (-) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från plan-och byggnadsnämnden 25 mars 2021. 

Yrkanden 

Ylva Stadell (S), Anders A. Aronsson (L) och Therez Almerfors (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

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

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

Särskilda yttranden 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
För att göra Uppsala city attraktivare, och för att underlätta för eventuella företagare 
som vill utnyttja möjliga utsedda platser för säsongsorienterade bygglov, har jag 
föreslagit att kommunen tillsammans med föreningen City i samverkan ska ta fram ett 
antal platser där kommunen skyndsamt kan godkänna sådana förfrågningar från lokala 
företagare. Att möjligheten till säsongsorienterade bygglov redan finns innebär inte att 
kommunen gjort en önskvärd inventering av vilka platser i centrala Uppsala som särskilt 
lämpar sig för dessa bygglov och att en handläggning där kan ske skyndsamt om det 
finns näringsidkare som önskar utnyttja den möjligheten. Att det vänsterstödda 
minoritetsstyret inte bifaller motionen exemplifierar väl att de saknar tillräckliga 
ambitioner för att bidra till att Uppsala citys attraktionskraft stärks. 
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 § 185 

Interpellation om medborgardialoger från 
Karolin Lundström (V) 
KSN-2021-00940 
Karolin Lundström (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Erik Pelling (S) som besvarar densamma. 

Anföranden hålls av Karolin Lundström (V), Erik Pelling (S), Therez Almerfors (M) och 
Anders A. Aronsson (L). 
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 § 186 

Interpellation om framtidens skyddsrum från 
Jonas Petersson (C) 
KSN-2021-00939 
Jonas Petersson (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Pelling (S) som besvarar densamma. 

Anföranden hålls av Jonas Petersson (C), Erik Pelling (S), Mats Gyllander (M), Stefan 
Hanna (-), Tobias Smedberg (V) och Margit Borgström (KD). 
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 § 187 

Interpellation om demokrati från Jonas 
Segersam (KD) 
KSN-2021-00936 
Jonas Segersam (KD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Pelling (S) som besvarar densamma. 

Anföranden hålls av Erik Pelling (S), Jonas Segersam (KD), Gunnar Hedberg (M), Markus 
Lagerquist (M) och Tobias Smedberg (V). 
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§ 188  

Interpellation om Örnsätraskogens 
naturreservat från Mattias Johansson (C) 
KSN-2021-01307 
Mattias Johansson (C) har ställt en interpellation till plan- och byggnadsnämndens 
ordförande Ylva Stadell (S) som besvaras av gatu- och samhällsmiljönämndens 
ordförande Rickard Malmström (MP). 

Anföranden hålls av Mattias Johansson (C), Rickard Malmström (MP) och Therez 
Almerfors (M). 
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§ 189  

Svar på motion om studentbostäder från Olle 
Romlin (C) och Diana Zadius (C) 
KSN-2020-02951 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 
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§ 190  

Svar på motion om intern bostadskö för 
Uppsalahem från Tobias Smedberg  (V) och 
Hanna Victoria Mörck (V) 
KSN-2020-03701 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 
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§ 191  

Svar på motion om minnesdagar från Stefan 
Hanna (-) 
KSN-2021-00550 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 
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§ 192  

Svar på motion om att bort köavgiften till 
Uppsala bostadsförmedling från Stina Jansson 
(FI) med flera 
KSN-2021-00751 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 
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§ 193  

Svar på motion om att utveckla kommunens 
trygghetsarbete i våra bygder från Therez 
Almerfors (M) 
KSN-2021-00756 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 
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§ 194  

Svar på motion om ett Uppsala med plats för 
sport och rekreation från Markus Lagerquist 
(M) 
KSN-2021-01296 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 
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§ 195  

Svar på motion om utveckling av friluftslivet 
från Jonas Segersam (KD) 
KSN-2021-01302 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 
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§ 196  

Svar på motion om behållen 
habiliteringsersättning med anledning av 
coronaviruset från Lovisa Johansson (FI) med 
flera 
KSN-2020-02113 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 
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§ 197  

Svar på motion om hotellrum mot strukturell 
hemlöshet med anledning av coronaviruset 
från Lovisa Johansson (FI) med flera 
KSN-2020-02116 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 
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§ 198  

Svar på motion om jämlikhetskommission 
från Tobias Smedberg (V) 
KSN-2020-02118 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 
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§ 199  

Svar på motion om tillfälligt höjt 
försörjningsstöd för barnfamiljer från Stina 
Jansson (FI) med flera 
KSN-2020-02124 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 
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§ 200  

Svar på motion om utvärdering av åtgärder 
inom daglig verksamhet i ljuset av covid-19 
från Jonas Petersson (C) med flera 
KSN-2020-02626 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 
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§ 201  

Svar på motion om bastu i finskt 
förvaltningsområde från Artemis Lumarker (V) 
KSN-2021-00547 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 
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§ 202  

Svar på motion om återvandring från Linnea 
Bjuhr (SD) 
KSN-2021-00931 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 
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§ 203  

interpellation om näringslivsklimat från Jonas 
Segersam (KD) 
KSN-2021-01677 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 
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§ 204  

Interpellation om en attraktiv 
evenemangsarena från Markus Lagerquist (M) 
KSN-2021-01675 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 
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§ 205  

Interpellation om hönan och ägget från Jonas 
Petersson (C) 
KSN-2021-01676 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 
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