
Uppsala 
kommun 

Sida 1 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

Kommunfullmäktiges protokoll måndagen 
den 5 oktober 2020 

Plats och tid 

Uppsala konsert & kongress, sal B, klockan 13:15-22:20, 
ajourneringar klockan 14:55-15:15, 18:00-19:00 samt 20:42-20:46. 

Paragrafer 

396-443 

Justeringsdag 

Onsdagen den 14 oktober 2020 

Underskrifter 

CZ-47-c: CZ' 

Magnus Åkerman (M), ordförande 
§§ 410 - 416, 421 - 443 

Eva Edwardsson (L), ordförande 
§§ 396 - 409, 417 - 420 

 

Helena Nordström Källström (MP), 
justerare 

Karolin Lundström (V), justerare 

 

John Hammar, sekreterare 

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

 



Uppsala 
kommun 

Sida 2 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

Närvarande ledamöter och ersättare vid kommun-
fullmäktiges sammanträde den 5 oktober 2020 

Närvarande ledamöter 
Erik Pelling (S) 
Caroline Hoffstedt (S) 
Eva Christiernin (S) 
Erik Dagnesjö (S) 
Asal Gohari (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Klas-Herman Lundgren (S) 
Agneta Gille (S) 
Carl Lindberg (S) 
Ylva Stadell (S) 
Björn Wall (S) 
Hilde Klasson (S) 
Mattias Kristenson (5) 
Loa Mothata (5) 
Rafael Waters (5) 
Elnaz Alizadeh (S) 
Pavlos Cavelier Bizas (S) 
Agneta Erikson (S) 
Fredrik Ahlstedt (M) 
Therez Almerfors (M) 
Alexandra Steinholtz (M) 
Christopher Lagerqvist (M) 
Marta Obminska (M) 
Magnus Åkerman (M) 
Cecilia Forss (M) 
Markus Lagerquist (M) 
Mats Gyllander (M) 
Madeleine Andersson (M) 
Carolina Bringborn (M) 
Anna-Karin Westerlund (M) 
Robin Kronvall (M) 
Fredrik Hultman (M) 
Tobias Smedberg (V) 
Hanna Victoria Mörck (V) 
Karolin Lundström (V) 
Torbjörn Björlund (V) 
Ingela Ekrelius (V) 
Therese Rhann (-) 
Lalla Andersson (V) 
Stefan Hanna (-) 

Paragrafer Närvarande ledamöter Paragrafer 
Rigmor Stenmark (C) 
Mattias Johansson (C) 
011e 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) 396-417 

402-443 Eva Edwardsson (L) 
Anders A. Aronsson (L) 
Amanda Kanange (L) 
Mats Dafnäs (L) 
Oscar Matti (L) 
Simon Alm (-) 

403-443 David Perez (SD) 
Lisen Burmeister (SD) 396-416 
Linnea Bjuhr (SD) 
Anders Sehlin (SD) 
Roger Thelander (SD) 

418-443 Jonas Segersam (KD) 
413-443 Sarah Havneraas (KD) 396-418 
396-416 Margit Borgström (KD) 

Christian Hermanson (KD) 
Eva Moberg (KD) 
Evelina Salem (KD) 396-418 
Linda Eskilsson (MP) 
Rickard Malmström (MP) 
Lars Friberg (MP) 
Helena Nordström Källström (MP) 
Charles Pylad (MP) 
Stina Jansson (Fl) 398-443 

414-443 Lovisa Johansson (Fl) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2 _ 
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Datum: 
2020-10-05 

Ej tjänstgörande ersättare 
Bedo Kaplan (5) 
Kia Solid (5) 
Maria Patel (5) 
Bertil Brunn (5) 
Inger Söderberg (M) 
Arne Sandemo (M) 
Bekir Jusufbasic (M) 
Lars Harlin (M) 
Vivianne Eriksson (M) 
Andrea Karnekvist (V) 
Daniel Rogozinski (V) 
Karin Ericsson (-) 
Ingmar Jansson (C) 
Lena-Maria Jansson (C) 
Hans Nordström (C) 
Anders Wallin (L) 
Susanne Åhlander (L) 
Helena Ling (L) 
Simon Pettersson (SD) 
Kent Kumpula (SD) 
Martin Wisell (KD) 
Johan Edstav (MP) 
Klara Ellström (MP) 
Charlie Strängberg (Fl) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Tjänstgörande ersättare Paragrafer 
Maria Gauffin Röjestål (S) 
Patrik Hedlund (S) 396-401 
Monica Östman (S) 396-402 
Staffan Yngve (5) 
Gunnar Hedberg (M) 396-417 
Roine Thunberg (M) 396-412,417-443 
Anette Fischer (V) 396-413 
Per-Olof Forsblom (V) 
Artemis Lumarker (V) 
Peter Nordgren (L) 418-443 
Knut Godskesen (SD) 
Alexander von Uckermann (SD) 417-443 
Alexander Oscarsson (KD) 419-443 
Leif Boström (KD) 419-443 
Per Eric Rosen (MP) 
Josef Safady Åslund (Fl) 396-397 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2; 
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Uppsala 
VW kommun 

 Sida 4 (76) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-10-05 

 

§396 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utse Helena Nordström Källström (MP) och Karolin Lundström (V) till 
justerare, 

2. att utse Charles Pylad (MP) och Torbjörn Björlund (V) till ersättare för 
justerarna, samt 

3. att justeringen äger rum måndagen den 12 september klockan 17.15 på 
Stationsgatan 12. 

§397 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan. 

Sammanfattning 

Sammanträdet inleddes med att kommunrevisionens ordförande Per Davidsson (M) 
informerade kommunfullmäktige om aktuella granskningsrapporter. 

Efter middagspausen höll Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige 2020 års tal till 
kommunfullmäktige. 

Justerandes signatur 
, 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

§398 

Fråga om tredje vice ordförande från Jonas 
Segersam (KD) 

KSN-2020-00025 
Jonas Segersam (KD) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling 
(S) som besvarar densamma. 

Justerandes signatur 

,g- , 

4 Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

§399 

Interpellation om tillgång till Wi-Fi på LSS 
boenden från Lalla Andersson (V) 

KSN-2020-02110 
Lalla Andersson (V) har ställt en interpellation till omsorgsnämndens ordförande 
Angelique Prinz Blix (L) som besvarar densamma. 

Anföranden hålls av Lalla Andersson (V) och Angelique Prinz Blix (L). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

§400 

Interpellation om stadsbyggnad i känsliga 
områden från Stefan Hanna 

KSN-2020-02612 
Stefan Hanna (-) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Petting (S) som besvarar densamma. 

Anföranden hålls av Stefan Hanna (-) och Erik Petting (S). 

Justerandes signatur 

W MUL.- .LL 
J 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

§401 

Interpellation om stävjande av fusk med 
försörjningsstöd från Jonas Segersam (KD) 

KSN-2020-02617 
Jonas Segersam (KD) har ställt en interpellation till arbetsmarknadsnämndens 
ordförande Mohamad Hassan (L) som besvarar densamma. 

Anföranden hålls av Jonas Segersam (KD), Mohamad Hassan (L), Torbjörn Björlund (V), 
Robin Kronvall (M), Klas Herman Lundgren (S), Mattias Johansson (C) och Charles Pylad 
(MP). 

Justerandes signatur _ Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

§402 

Interpellation om utvecklingen av Uppsala city 
från Stefan Hanna 

KSN-2020-02613 
Stefan Hanna (-) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Pelling (S) som besvarar densamma. 

Anföranden hålls av Stefan Hanna (-), Erik Pelling (S), Mohamad Hassan (L), Fredrik 
Ahlstedt (M), Hanna Victoria Mörck (V) och Per Eric Rosen (MP). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
— 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

§403 

Anmätningsärenden 5 oktober 2020 

KSN-2020-00026 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Anmälningsärenden 

• Ny ersättare i kommunfullmäktige (S) 
• Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen per 30 juni 2020 

från socialnämnden 
• Granskningsrapport: Granskning av uppföljning och insyn privata utförare 
• Granskningsrapport: Granskning avseende verkställighet av 

kommunfullmäktiges beslut. 
• Svenska Kommun Försäkrings AB:s styrelseprotokoll från den 11 september 

2020 
• Samordningsförbundets styrelseprotokoll från den 18 september 2020. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

§404 

Inlämnade frågor 5 oktober 2020 

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att delfråga 2 och 3 i Fråga om MR-dagarna från Hanna Victoria Mörck (V) inte 
får ställas. Övriga delfrågor får framställas efter på dagordningen upptagna 
ärenden. 

2. att övriga inlämnade frågor får framställas efter på dagordningen upptagna 
ärenden. 

Sammanfattning 

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

Fråga 2 och 3 i Fråga om MR-dagarna från Hanna Victoria Mörck är för omfattande för 
att innebära inhämtande av sakupplysningar. De får därför inte ställas. 

Inlämnade frågor 

• Fråga om frivilliga resursgruppen från Roine Thunberg (M) 
• Fråga om ombyggnad av Råbyvägen från Mattias Johansson (C) 
• Fråga om MR-dagarna från Hanna Victoria Mörck (V). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
— 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

§405 

Inlämnade interpellationer 5 oktober 2020 

KSN-2020-00024 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att delfråga 1 och 3 i Interpellation om felparkerade el-sparkcyklar från David 
Perez (SD) inte får ställas. Övriga delfrågor får framställas och besvaras vid 
kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 2-3 november 2020, samt 

2. att övriga inlämnade interpellationer får framställas och besvaras vid 
kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 2-3 november 2020. 

Sammanfattning 

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

Kommunallagen föreskriver att interpellationer bör ställas endast i angelägenheter av 
större intresse för kommunen eller regionen. Det anges i prop. 1990/91:117s. 85-87 att 
när det gäller frågor (5 kap. 64 § KL) ska dessa avse tämligen okomplicerade ämnen, 
medan interpellationer är avsedda för angelägenheter av större intresse. 
Kommunallagen har här utformats med riksdagsordningens regler som förebild. 

Vad som närmare avses med "angelägenheter av större intresse" är svårt att ange 
generellt. Till viss del måste det avgöras från fall till fall. Det borde dock stå klar att en 
interpellation i vart fall inte avse okomplicerade ämnen. 

Fråga 1 och 31 Interpellation om felparkerade sparkcyklar från David Perez (SD) utgör 
en begäran om sakupplysningar. När en enskild fullmäktigeledamot vill få 
sakupplysningar finns emellertid möjligheten enligt 5 kap. 64 § att ställa frågor. Det 
förhållande att en enskild ledamot tycker sig sakna information om ett visst 
förhållande kan inte i sig utgöra en angelägenhet av större intresse för kommunen. 

Det rekommenderas att i de fall det finns mindre arbetskrävande sätt att inhämta 
sakupplysningar än att ställa frågor i kommunfullmäktige, bör ledamöterna använda 
sådana i första hand. Det är t.ex. möjligt för de partier som har ledamöter i ansvarig 
nämnd att ta reda på grundläggande information om olika sakförhållanden. Sådan 
information kan sedan med fördel användas i interpellationer och frågor 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nd e 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

Inlämnade interpellationer 

• Interpellation om rätten till eget boende för asylsökande från Stefan Hanna (-) 
• Interpellation om felparkerade el-sparkcyklar från David Perez (SD). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

)--'1/. 
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§406 

Inlämnade motioner 5 oktober 2020 

KSN-2020-00023 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Inlämnade motioner 

• Motion om studentbostäder från 011e Romlin (C) och Diana Zadius (C). 
• Budgetmotion från Stina Jansson (Fl) och Lovisa Johansson (Fl) 
• Budgetmotion från Therese Rhann (-) 
• Budgetmotion från Jonas Petersson (C). 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 

(4L 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

§407 

Avsägelser och entlediganden 5 oktober 2020 

KSN-2020-00036 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att entlediga Sanna Sundvall (MP från uppdraget som ledamot i 
räddningsnämnden, 

2. att entlediga Finn Hedman (MP) från uppdraget som ersättare i 
räddningsnämnden, 

3. att entlediga Per Ekegren (L) från uppdraget som ersättare i gatu- och 
sam hällsmiljönämnden 

4. att entlediga Chiar Issa (MP) från uppdraget som ledamot i valnämnden, samt 
5. att entlediga Oscar Åsberg (C) från uppdraget som suppleant i Uppsala Vatten 

och Avfall AB:s styrelse. 

Justerandes si natur Utdragsbestyrkande 

Kt____ 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

§408 

Fyllnadsval 5 oktober 2020 

KSN-2020-00036 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utse Finn Hedman (MP) till ledamot i räddningsnämnden, 
2. att utse Stefan Edelsvärd (L) till ersättare i gatu- och samhällsmiljönämnden, 
3. att utse Ulla-Stina Claesson (V) till ledamot i kommittén för utdelning från 

donationsstiftelserna, 
4. att utse Anders Dahlin (C) till ersättare (C) i plan- och byggnadsnämnden, 
5. att bordlägga valen av en ersättare i räddningsnämnden (MP), en ledamot 

(MP) i valnämnden, en ledamot i Uppsala Vatten och Avfall AB:s styrelse (SD), 
en suppleant i Uppsala Vatten och Avfall AB:s styrelse (C) och en suppleant i 
Uppsalahem AB:s styrelse (S). 

Justerandes signatur 
i j 

Utdragsbestyrkande 
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Protokoll 2020-10-05 

§409 

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

KSN-2019-2385 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga valet av en nämndeman (MP) vid Uppsala tingsrätt. 

Sammanfattning 

En nämndeman (MP) har begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som 
nämndeman vid Uppsala tingsrätt. Lagmannen har beviljat begäran och hemställt till 
kommunfullmäktige att utse en ersättare. 

Justerandes signatu Utdragsbestyrkande 
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§410 

Aktualitetsförklaring av Uppsala kommuns 
översiktsplan 

KSN-2019-0421 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med en minoritetsåterremiss 
för att den nya trafikplanen skall kunna ligga till grund för reviderade 
ställningstaganden och vara en del av aktualiseringen av översiktsplanen samt 
möjliggöra revidering av målsättningarna angående andelen kollektivtrafik. 

Särskilda yttranden 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Översiktsplanen ska under planperioden inte sikta på något annat än basscenariot. Det 
är det enda scenario med rimliga möjligheter att säkerställa ett väl fungerande 
lokalsamhälle. Uppsala kommun ska fokusera på att bygga framgångsrika samhällen. 
Översiktsplanen behöver göras om i grunden och ta utgångspunkt i ambitionerna att bli 
ett samhälle med fler växande företag, nyetablerade företag och andra arbetsgivare som 
netto rekryterar arbetskraft. 
Återremiss är den kloka vägen framåt för att säkerställa en ny översiktsplan utifrån ett 
basscenario. Det minsta vi kan begära innan en revidering av översiktsplanen är att den 
inkluderar en trafikplan. 

Yrkanden 

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Segersam (KD), Jonas Petersson (C), Stefan Hanna (-), David 
Perez (SD) och Simon Alm (-) yrkar att ärendet återremitteras för att den nya 
trafikplanen skall kunna ligga till grund för reviderade ställningstaganden och vara en 
del av aktualiseringen av översiktsplanen samt möjliggöra revidering av 
målsättningarna angående andelen [Kollektivtrafik. 

Erik Pelling (S), Anders A. Aronsson (L) yrkar att ärendet avgörs idag samt bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar att planeringsinriktningen ändras så att minst 50 
procent av bostadsbeståndet ska vara hyresrätter och att minst 10 procent av det 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 
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Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-10-05 

totala beståndet ska hålla en sådan prisnivå att även betalningssvaga grupper kan 
efterfråga dem. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande att återremittera ärendet 
mot att avgöra det idag. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till Fredrik Ahlstedt (M) med fleras återremissyrkande röstar JA. Bifall till att 
avgöra ärendet idag röstar NEJ. 

Med 38 ja-röster mot 43 nej-röster beslutar kommunfullmäktige med en 
minoritetsåterremiss att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att den nya 
trafikplanen skall kunna ligga till grund för reviderade ställningstaganden och vara en 
del av aktualiseringen av översiktsplanen samt möjliggöra revidering av 
målsättningarna angående andelen kollektivtrafik. 

Ja röst avger Fredrik Ahlstedt (M), Therez Alnnerfors (M), Marta Obminska (M) ,Magnus 
Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), Madeleine 
Andersson (M), Carolina Bringborn (M), Anna-Karin Westerlund (M), Robin Kronvall (M), 
Fredrik Hultman (M), Therese Rhann (-), Stefan Hanna (-), Rigmor Stenmark (C), Mattias 
Johansson (C), 011e Romlin (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åhlund (C), 
Viviane Obaid (C), Simon Alm (-), David Perez (SD), Lisen Burmeister (SD), Linnea Bjuhr 
(SD), Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), Jonas Segersam (KD), Sarah Havneraas 
(KD), Margit Borgström (KD), Christian Hermanson (KD), Eva Moberg (KD), Evelina 
Solem (KD), Stina Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl), Gunnar Hedberg (M), Roine 
Thunberg (M) och Knut Godskesen (SD). 

Nej-röst avger Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (5), Eva Christiernin (5), Erik Dagnesjö 
(5), Asal Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (S), Inga-Lill Sjöblom (5), Klas-Herman Lundgren 
(5), Agneta Gille (5), Carl Lindberg (5), Ylva Stadell (S), Björn Wall (S), Hilde Klasson (S), 
Mattias Kristenson (S), Loa Mothata (S), Rafael Waters (5), Elnaz Alizadeh (5), Pavlos 
Cavelier Bizas (5), Agneta Erikson (5), 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), Amanda Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L), Linda Eskilsson 
(MP), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström Källström (MP), 
Charles Pylad (MP), Maria Gauffin Röjestål (S), Staffan Yngve (5), Anette Fischer (V), Per-
Olof Forsblom (V), Artemis Lumarker (V) och Per Eric Rosen (MP). 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 
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Sammanfattning 

Översiktsplan 2016 är ett av de viktigaste styrdokumenten för kommunen. Den visar 
hur kommunen planerar att utveckla bebyggelse, trafik och grönområden i hela 
kommunen fram till 2050. Planen antogs i december 2016. 

Kommunfullmäktige beslutade 28 januari 2019 (§ 9) att ge kommunstyrelsen i uppdrag 
att ta fram ett förslag till aktualitetsförklaring av kommunens översiktsplan. 
Kommunstyrelsen har 29 maj 2019 (§ 124) beslutat om direktiv för arbetet. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 16 september 2020 § 224 
• Arbetsutskottets förslag 8 september 2020 § 274 
• Tjänsteskrivelse daterad 14 augusti 2020 
• Bilaga 1, Förslag till aktualitetsförklaring av Uppsala kommuns översiktsplan, 

med bilaga 
• Bilaga 2, Uppsala kommuns översiktsplan 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 
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§411 

Detaljplan för Börjetull 

KSN-2017-2998 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Reservationer 

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

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Linnea Bjuhr (SD) 
med fleras yrkande och ämnar följande skriftliga reservation: 
Sverigedemokraterna (SD) vill framföra att det är olämpligt att förskolegårdarna 
understiger Boverkets rekommendation om friyta om 40 kvm/barn, med så mycket som 
hälften, till att utföras av 20 kvm/barn i förslaget. SD vill också framföra att det är 
olämpligt att i och med antagandet av denna plan strida mot rekommendationen från i 
miljö och hälsoskyddsnämnden. I nämnden har man nämligen efter förslag från SD 
beslutat att rekommendera kommunstyrelsen att fördubbla riktvärdet från 20 kvm/barn 
till 40 kvm/barn. SD lämnade även in en motion den 16 september 2020 om att Boverkets 
rekommendation ska vara huvudregel vid antagande av nya detaljplaner som innefattar 
förskolor. 
Det är också beklämmande att det i antagandehandlingen står att friyta på 20 kvm/barn 
är rymliga förskolegårdar, för det stämmer inte. Rymligt är 40 kvm/barn. 
Förslaget innefattar också hög bygghöjd. SD vill framhålla vikten av att bevara de 
siktlinjer som utmärker Uppsala stad. Gällande bygghöjd finns det också viktiga 
barnperspektiv och barnfamiUsperspektiv att ta hänsyn till. Vi hade därför önskat att det i 
motiveringen till återremiss inkluderades en skrivelse om detta. 

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

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet. 

Särskilda yttranden 

Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande som återges i 
bilaga A § 411. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 

Ylva Stadell (S), Lars Friberg (MP), Jonas Petersson (C), Therez Almerfors (M), Anders A. 
Aronsson (L), Jonas Segersam (KD) och Erik Petting (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag samt att ärendet avgörs idag. 

Hanna Victoria Mörck (V), Linnea Bjuhr (SD), Stefan Hanna (-), Lovisa Johansson (Fl) 
yrkar att detaljplanen återremitteras för att skapa plats för förskolegårdar med en 
friyta om 40 kvadratmeter per barn. 

Bestutsgång 

Ordföranden ställer först Hanna Victoria Mörck (V) med fleras yrkande att återremittera 
ärendet mot att avgöra det idag. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till att avgöra ärendet idag röstar JA. Bifall till Hanna Victoria Mörcks (V) 
återremissyrkande röstar NEJ. 

Med 62 ja-röster mot 19 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet 
idag. 

Ja-röst avger Erik Petting (S), Caroline Hoffstedt (5), Eva Christiernin (5), Erik Dagnesjö 
(S), Asal Gohari (5), Ulrik Wärnsberg (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Klas-Herman Lundgren 
(S), Agneta Gille (S), Carl Lindberg (S), Ylva Stadell (S), Björn Wall (S), Hilde Klasson (S), 
Mattias Kristenson (5), Loa Mothata (5), Rafael Waters (S), Elnaz Alizadeh (5), Pavlos 
Cavelier Bizas (S), Agneta Erikson (S), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Marta 
Obminska (M), Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), Mats 
Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Carolina Bringborn (M), Anna-Karin 
Westerlund (M), Robin Kronvall (M), Fredrik Huttman (M), Rigmor Stenmark (C), Mattias 
Johansson (C), 011e Romlin (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åhlund (C), 
Viviane Obaid (C), Mohamad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund (L), Angetique Prinz 
Blix (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), Amanda Kanange (L), Mats Dafnäs 
(L), Oscar Matti (L), Jonas Segersam (KD), Sarah Havneraas (KD), Margit Borgström 
(KD), Christian Hermanson (KD), Eva Moberg (KD), Evelina Solem (KD), Linda Eskitsson , 
MP), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström Källström (MP), 
Charles Pylad (MP), Maria Gauffin Röjestål (5), Staffan Yngve (5), Gunnar Hedberg (M), 
Roine Thunberg (M) och Per Eric Rosen (MP). 

Nej-röst avger Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), Torbjörn Björtund (V), 
Ingela Ekrelius (V), Therese Rhann (-), Lalla Andersson (V), Stefan Hanna (-), Simon Alm 
(-), David Perez (SD), Lisen Burmeister (SD), Linnea Bjuhr (SD), Anders Sehlin (SD), 
Roger Thelander (SD), Stina Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl), Anette Fischer (V), Per-
Olof Forsblom (V), Artemis Lunnarker (V) och Knut Godskesen (SD). 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 
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Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 

Plan- och byggnadsnämnden har den 21 november 2019 överlämnat detaljplan för 
Börjetull till kommunfullmäktige för antagande. Antagandehandlingarna inklusive 
protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden återges i bilaga till ärendet. 
Samråds- och granskningsyttranden återfinns hos plan- och byggnadsnämnden. 

Detaljplanen är framtagen genom så kallat utökat planförfarande och antas medföra 
betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats inom 
planarbetet. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 16 september 2020 § 225 
• Arbetsutskottets förslag 18 augusti 2020 § 250 
• Tjänsteskrivelse daterad 9 juni 2020 
• Bilaga 1, Protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden 21 november 

2019 
• Bilaga 2, Plankarta 
• Bilaga 3, Planbeskrivning 
• Bilaga 4, Utlåtande 
• Bilaga 5, Samrådsredogörelse 
• Bilaga 6, Miljökonsekvensbeskrivning 
• Bilaga 7, Särskild sammanställning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Detaljplan för Börjetull 

Särskilt yttrande 

Centerpartiet, Kristdemokraterna 

Det finns många områden i Uppsala som likt Börjetull har goda naturliga förutsättningar. Närheten 

till Fyrisån, närhet till stadskärnan, väletablerad service i närområdet och välanvända 

rekreationsstråk i vacker natur. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna ställer sig positiva till utvecklingen av Börjetullsområdet med 

en blandning av verksamheter och bostäder vilket gör att området får en livaktig karaktär. 

Kombinationen av bostäder med industri- och vård- och omsorgsverksamheter ger förutsättningar 

för att området ska befolkas både dag- och kvällstid. 

Det är välkommet att hushöjderna har setts över men vi motsätter oss fortfarande den höga 

exploateringsgraden avseende höjd och avstånd mellan byggnaderna och särskilt då i område 1. På 

grund av husens höga våningsantal riskerar gårdarna och de lägsta belägna lägenheterna att bli 

mörka eller fattiga på dagsljus. Vi anser därför att det antingen behöver skapas mer rymd mellan 

byggnaderna eller att antalet våningar minskas i planområdet. Vi förordnar att byggnader som är 

orienterade så att skuggbilden från söder- och västersol hamnar på små gårdar eller på motstående 

byggnader görs lägre än hus med annat läge. För att få en större arkitektonisk variation förordar vi 

dessutom att man sätter en bestämd höjd på byggnaderna och istället låter byggherrarna själva sätta 

sitt våningsantal. 

Byggnaderna utmed Fyrisvallsgatan behöver en varierad utformning både vad gäller höjd och 

gatuprofilering för att bryta ett intryck av en lång mur. Detta gäller även de slutna kvarteren utmed 

Vallongatans västra sida och Seminariegatan vid infart från Börjegatan. 

Då exploateringen kommer pågå under en lång tid förespråkar Centerpartiet och Kristdemokraterna 

att grönområdet rustas och den planerade bron ska prioriteras till ett tidigt skede. Vi ser det som en 

klar fördel att det offentliga rummet framställs som attraktivt så tidigt i processen som möjligt för att 

komma både boende och inflyttande till del. 

Byggnaderna utmed Fyrisvallsgatan som har en viktig ljuddämpande effekt behöver få en mer 

varierad utformning både vad gäller höjd och gatuprofilering för att bryta ett intryck av en lång mur. 

Detta gäller även de slutna kvarteren utmed Seminariegatan. 

Fyrisvallsgatan behöver ha en inbjudande utformning med trädrader och förgårdsytor mot gatan 

liknande den som går att återfinna på Vattholmavägen (se bild 1). 



Bild 1. Vattholmavägen 

Angående den arkitektoniska utformningen förordar Centerpartiet och Kristdemokraterna en modell 

som går att se till exempel i Sollentuna (se bild 2). Där har hörnen fått en mjukare avrundning med 

indragna balkonger. Dessutom har husraderna varierande taklutning med takkupor samt varierad 

färgsättning. Detta skapar ett mer tilltalande och mindre monotont synintryck för dem som rör sig 

utmed gatan. 

Bild 2. Sollentuna 

Alla dessa exempel (förgård, trädallé mellan gata och trottoar, rundade hörn, takkupor i lutat tak 

samt varierad färgsättning) blir viktiga åtgärder att vidta för att minska skalan till en mänsklig nivå i 

gaturummet, anpassad till husens höga höjd. 

Det är inte endast verksamhet och handel som skapar ett attraktivt stadsrum. Framför allt krävs en 

väl genomtänkt detaljutformning i ögonhöjd för att berika upplevelsen i stadsrummet. Detta blir en 

kritisk faktor för att få människor att välja bort bilen till förmån för att färdas till fots/cykel. 

Vi ser det som mycket positivt att en broförbindelse kommer skapas över Fyrisån mot Tunabackar. 

Det ger en naturlig väg till idrottsanläggningarna på den östra sidan av ån, men även till 

Tunabergsskolan och servicen vid Torbjörns torg. 



Anläggandet av parkytor utmed Fyrisån och Librobäcken är mycket välkommet. Centerpartiet och 

Kristdemokraterna önskar att hänsyn tas till områdets existerande platskvalitéer (banvall, vattnet och 

kringliggande bebyggd struktur. Tegel, rödmålade plank och annat material som finns i närområdet 

runtomkring skulle kunna tas upp i färgsättning och växtval och med fördel användas i gestaltning av 

utemiljöerna. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna förordar att utsikten mot Librobäcken ska utnyttjas maximalt. 

Gärna genom att penthouses byggs i detta läge. 

Förskolan i område 7 befaras bli för trång, och vi rekommenderar därför att förskolorna i övriga 

områden utökas med fler platser. 

Jonas Petersson (C) 

Jonas Segersam (KD) 
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§412 

Ersättning inom lagen om valfrihetssystem för 
hemtjänst och hemsjukvård, service samt 
särskilt boende 

KSN-2020-02436 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att fastställa ersättning för hemtjänst och hemsjukvård inom lagen om 
valfrihetssystem (LOV) att gälla från och med 1 november 2020 enligt 
äldrenämndens förslag i ärendets bilaga 2, samt 

2. att fastställa ersättning för särskilt boende inom lagen om valfrihetssystem 
(LOV) till 1 922 kronor att gälla från och med 1 november 2020 enligt 
äldrenämndens förslag i ärendets bilaga 3. 

Reservationer 

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

Närvarande ledamöter (Fl) reserverar sig mot beslutet till förmån för Hanna Victoria 
Mörck (V) med fleras yrkande och lämnar följande skriftliga reservation: 
LOV bör fasas ut snarast. Vinster i välfärden hör inte hemma i Uppsala kommun. 

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

Särskilda yttranden 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Ärendet är mycket dåligt handlagt och borde inte ha presenterats för beslut i 
kommunfullmäktige. 
Kvalitet ska alltid stå i centrum när kommunen upphandlar tjänster som handlar om 
omvårdnad och vård av våra invånare. Det är mycket positivt att kommunen har egen 
omsorgs- och vårdförmåga. Det är också mycket värdefullt att det finns icke offentliga 
omsorgs- och vårdgivare som i konkurrens kan offerera att med kvalitet i fokus erbjuda 
motsvarande tjänster. 
Jag anser att liknande ärenden alltid ska inkludera remissyttranden från berörda 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nd e 
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leverantörer av aktuella tjänster. I detta fall tycks det också som att den ökning av 
ersättning på 1,5% inte ens täcker faktumet att den kvälls- och nattjour som kommunen 
tidigare tog över, och som nu tvingas tillbaka på varje leverantör, och som kostar mycket 
pengar. I sammanhanget vill jag också lyfta fram att det är anmärkningsvärt att 
kommunen tog över kvälls och nattverksamheten för att inte långt därefter tvinga 
tillbaka den till övriga leverantörer. Det är exempel på ett mycket oprofessionellt 
hanterande av viktiga leverantörer för att kommunen ska kunna säkerställa att våra 
invånare i behov av aktuell omsorg och vård också fårjust det med kvalitet. 
Förslaget slår kraftigt mot företagandets möjligheter att erbjuda berörda Uppsalabor 
kvalitativ omsorgs- och vårdtjänster. Inte minst i ljuset av det stora behov kommunen har 
av kreativa lösningar för att långsiktigt säkra god omsorg och vård för våra invånare av 
detsamma är detta ett mycket dåligt förslag. 

Linnea Bjuhr (SD) lämnar följande särskilda yttrande: 
Det är uppenbart att ärendet dels har bristfälliga underlag och att det finns stor risk att 
de nya ersättningsnivåerna försvårar möjligheten för privata och mindre vårdgivare att 
kunna konkurrera vid upphandlingar. Ersättningsnivåerna verkar inte heller 
affärsmässigt ha förhandlade ens med de privata, större vårdgivarna. På grund av den 
korta tidsfristen fram tills att beslutet ska börja gälla var det inte möjligt att återremittera 
ärendet, vilket vi menar hade varit det lämpligaste. Vi ser därför fram emot att ärendet på 
nytt tas upp i äldrenämnden för revidering och större förankring med vårdgivarna i 
kommunen. 

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) lämnar följande 
särskilda yttrande: 
Förslaget till nya ersättningsnivåer för LOV-tjänster bör kompletteras med jämförande 
uppgifter om nivåerna för övriga utförare samt uppgifter om utrymme förjusteringar i 
budgeten för kommande år. De föreslagna ersättningarna har inte beretts i 
äldrenämnden på ett sätt som kommunfullmäktige bör kunna förvänta sig. 
Förslaget innebär en beräknad sänkning av den totala ersättningen, 5 mnkr fram till 31 
december 2021. Till exempel ser vi, om vi jämför förra årets handling till 
kommunfullmäktige, att ersättningen för hemsjukvård dagtid utförd av legitimerad 
personal sänks med cirka 5%, vilket inte framgår i handlingen. 

• , , Största förändringen del"-)emtjänstinsatser under kvällar, 
nätter och helger för ä boende och LOV-hemtjänst. Detta 
kommer kommunen nu att upphöra med från den 1 november 2020. Konsekvenserna av 
detta har överhuvudtaget inte diskuterats. 
Utförare som inte har en stor organisation bakom sig kommer sannolikt inte att kunna 
tillhandahålla service enligt de nya förfrågningsunderlagen. Privata utförare trängs då 
återigen ut och Uppsala kommunen fortsätter att lägga en allt större del av 
äldreomsorgen under egen regi. 
Som argument för att avsluta tjänsterna som kommunen fram tills nu tillhandahållit för 
LOV-företagen anförs främst föreläggande från Datainspektionen gällande 
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sammanhållen journalföring. Det är inga märkliga krav som Datainspektionen har ställt. 
Sammanhållen journalföring är tillåten och är vanligt förekommande. Den har ett eget 
kapitel i patientdatalagen, 6 kap. Det kan inte vara svårare för Uppsala kommun att göra 
pårätt sätt än det är för andra kommuner. I beredningen borde möjligheten att anpassa 
verksamheten till Datainspektionens påpekanden ha tagits fram, men istället framförs 
avslutande av tjänsten som enda möjligheten. 
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har avstått från att yrka på 
återremiss eller avslag på ärendet i fullmäktige därför att företagen måste få besked för 
att kunna planera sin verksamhet. De nya nivåerna skall börja gälla redan om 6/ra 
veckor. Vi uppmanar äldrenämnden att inleda ett bättre samarbete med privata utförare 
så att den undermåliga beredningen inte upprepas. Inget hindrar nämnden från att 
återkomma med ett bättre berett ärende redan under våren 2021. 

Yrkanden 

Caroline Hoffstedt (S) och Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Hanna Victoria Mörck (V), Stina Jansson (Fl), yrkar avslag till ärendets andra att-sats 
samt tillägg med: 
att LOV ska fasas ut från äldreomsorgen snarast möjligt. 

Stefan Hanna (-) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering: 
Skälet är att jag saknar underlag som beskriver att förslaget remitterats hos de utförare 
som berörs samt vilka synpunkter som dessa utförare av berörda tjänster framför 
kopplat till förslagen. 

Therese Rhann (-) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag samt Hanna Victoria 
Mörcks (V) med fleras tilläggsyrkande. 

Mohamad Hassan (L) yrkar avslag till Hanna Victoria Mörck (V) med fleras 
tilläggsyrkande. 

Bestutsgång 

Ordföranden ställer Stefan Hannas (-)yrkande att återremittera ärendet mot att avgöra 
det idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. 

Ordföranden ställer därefter den första att-satsen i kommunstyrelsens förslag mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller den första att-satsen i 
kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer därefter den andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller den andra att-satsen i 
kommunstyrelsens förslag. 
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Ordföranden ställer slutligen Hanna Victoria Mörck (V) med fleras tilläggsyrkande mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 

Sammanfattning 

Äldrenämnden har överlämnat förslag till LOV-ersättning till utförare inom hemtjänst 
och hemsjukvård samt särskilt boende att gälla från 1 november 2020. Ersättningarna 
inom LOV ses årligen över och fastställs i kommunfullmäktige. Därutöver har 
dataskyddslagstiftning på området nödvändiggjort förändringar i ansvarsfördelning 
och organisering mellan egen och privat regi inom äldreomsorgen, vilket påverkar 
ersättningsnivåerna. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 16 september 2020 § 226 
• Arbetsutskottets förslag 25 augusti 2020 § 263 
• Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2020 
• Bilaga 1, protokollsutdrag från äldrenämnden 11 juni 2020 §§ 72, 73, 74 
• Bilaga 2, "Bilaga 6: Ersättning" i förfrågningsunderlagen för hemtjänst och 

hemsjukvård samt hemtjänst service i Uppsala kommuns valfrihetssystem 
• Bilaga 3, beslutsunderlag i äldrenämnden 11 juni 2020 avseende ersättning 

samt förfrågningsunderlag för SäBo LOV 2021 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

_ 



(¥ Uppsala 
kommun 

 Sida 28 (76) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-10-05 

 

§413 

Riktlinje för kontroll och uppföljning av 
kommunalt finansierad verksamhet 

KSN-2020-01182 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att anta Riktlinje för kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad 
verksamhet enligt ärendets bilaga, 

2. att ersätta det tidigare antagna Programmet för kommunalt finansierad 
verksamhet med Riktlinje för kontroll och uppföljning av kommunalt 
finansierad verksamhet, samt 

3. att kommunstyrelsen fortsättningsvis ansvarar för revidering av riktlinjen. 

Särskilda yttranden 

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) lämnar följande 
särskilda yttrande: 
Upphandling ska vara en central funktion inom alla verksamheter för 
verksamhetsutveckling, förbättring, innovationer och en god relation till näringslivet. 
Stärkt valfrihet ger ökade påverkansmöjligheter för Uppsalabo rna och det är viktigt att 
Uppsala kommun i första hand tillämpar Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom vård och 
omsorg. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill se fokus på god kvalitet, 
hög tillgänglighet och prisvärdhet. 
För större mångfald och för att säkerställa likabehandling av egen regi och externa 
utförare är det då av stor vikt att samma förutsättningar ges till dessa. 

Yrkanden 

Ulrik Wärnsberg (S), Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Petersson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

- Or1, KL 



Uppsala 
kommun 

Sida 29 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige varje mandatperiod besluta om ett 
program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata 
utförare. 

1 Uppsala kommun beslutar kommunfullmäktige om mål för verksamheten i Mål och 
budget för aktuell period. Genom målen i Mål och budget samt Riktlinje för kontroll och 
uppföljning av kommunalt finansierad verksamhet uppfyller Uppsala kommun 
kommunallagens krav på att fullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program 
med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata 
utförare. (KL 5 kap. 3 §). 

ldecember 2016 beslutade kommunfullmäktige om ett Program för kommunalt 
finansierad verksamhet. Denna riktlinje i kombination med målsättningar i Mål och 
budget ersätter det programmet. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 16 september 2020 § 227 
• Arbetsutskottets förslag 8 september 2020 § 278 
• Tjänsteskrivelse daterad den 4 juni 2020 
• Bilaga, förslag till Riktlinje för kontroll och uppföljning av kommunalt 

finansierad verksamhet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 30 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

§414 

Avhändande av skuldebrev 

KSN-2020-02455 

Beslut 

kommunfullmäktige beslutar 

1. att de skuldebrev som rör HSB: s bostadsrättsförening Prinsen i Uppsala och 
som förvaras hos kommunens stadsarkiv, överlämnas till HSB Uppsala. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

HSB Uppsala har, för att återgång av äganderätten till två bostadsrätter i HSB:s 
bostadsrättsförening Prinsen i Uppsala ska kunna ske till Uppsala kommun, uppställt 
som krav att kommunen överlämnar två skuldebrev till HSB Uppsala. Eftersom 
skuldebreven utgör allmän handling, måste kommunfullmäktige fatta beslut om 
avhändande av allmän handling för att överlämnande ska kunna ske. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 16 september 2020 § 228 
• Arbetsutskottets förslag 8 september 2020 § 279 
• Tjänsteskrivelse daterad den 4 september 2020 

Justerandes signatur 

(91.1A 

Utdragsbestyrkande 

Vt_ 



Uppsala 
kommun 

Sida 31 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

§415 

Svar på motion om en inkluderande 
arbetsmarknad och tryggare ålderdom från 
Stefan Hanna H 
KSN-2017-3578 

Beslut 

kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 

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

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Linnea Bjuhr (SD) 
med fleras yrkande och lämnar följande skriftliga reservation: 
Sverigedemokraterna ser positivt på ambitionen i motionen att göra 
arbetsmarknadsinsatser obligatoriska. Insatsen riktar sig däremot till en grupp där en 
stor andel kan antagas ha låga kunskaper i det svenska språket och dessa föreslås utföra 
enklare sysslor åt äldre. I dagsläget är det redan allt för många med för låga kunskaper 
inom det svenska språket som jobbar med äldre, vilket har negativa konsekvenser för de 
äldre, vilket även Stefan Hanna påpekat varför det är lite märkligt att nu föreslår detta. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet. 

Särskilda yttranden 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Uppsala kommun behöver göra mycket mer praktiska åtgärder både för att bryta en allt 
allvarligare segregation samt för att förbättra stödet till våra socioekonomiskt svagaste 
äldre invånare. Genom att bifalla motionen skulle kommunen gå i den önskvärda 
riktningen. Kommunen behöver bättre bryta det utanförskap som människor i långvarigt 
utanförskap befinner sig i. För de socioekonomiskt svaga äldre bland våra invånare ska 
detta vara en möjlighet som ger dem en bättre chans till ett betydligt bättre omsorgsstöd 
än idag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Yrkanden 

Mohamad Hassan (L), Klas-Herman Lundgren (S) och Torbjörn Björlund (V) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen 

Linnea Bjuhr (SD) och Therese Rhann (-) yrkar avslag till motionen. 

Beslutsgång 

För att utse motförslag till kommunstyrelsens förslag ställer ordföranden först Stefan 
Hannas (-) bifallsyrkande mot Linnea Bjuhr (SD) med fleras avslagsyrkande och finner 
att kommunfullmäktige utser Linnea Bjuhr (SD) med fleras yrkande till motförslag. 

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

Sammanfattning 

Stefan Hanna (-) har i motion väckt vid fullmäktiges sammanträde den 6-7 november 
2017: 

- att Uppsala kommun ska erbjuda alla arbetsföra människor i kommunen som 
uppburit försörjningsstöd i minst 10 månader inkluderingsjobb. Deltagande 
ska var obligatoriskt och i tid motsvara minst 50 procent av en heltidstjänst, 
samt 

- att enklare service av inkluderingsjobbare ska erbjudas äldre vars inkomst 
understiger EU:s fattigdomsgräns. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 16 september 2020 § 229 
• Arbetsutskottets förslag 25 augusti 2020 § 264 
• Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2020 
• Bilaga 1, Motion om en inkluderande arbetsmarknad och tryggare ålderdom 

från Stefan Hanna (-) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från arbetsmarknadsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Kii, 



Uppsala 
kommun 

Sida 33 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

§416 

Svar på motion om att införa ett 
resurscentrum för jämställdhet i skolan från 
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck 
(V) 

KSN-2019-1196 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att avslå motionens första att-sats 
2. att besvara motionens andra att-sats med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 

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

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Linnea Bjuhrs 
(SD) yrkande. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 

Helena Hedman Skoglund (L), Sara Havneraas (KD) Markus Lagerquist (M), Asal Gohari 
(S), Christopher Lagerqvist (M)och 011e Romlin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Hanna Victoria Mörck (V) och Lovisa Johansson (Fl) yrkar bifall till motionen. 

Linnea Bjuhr (SD) yrkar avslag till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först den första att-satsen i kommunstyrelsens förslag mot Hanna 
Victoria Mörck (V) med fleras yrkande att bifalla motionens första att-sats och finner att 
kommunfullmäktige bifaller den första att-satsen i kommunstyrelsens förslag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

0101(1 

 



Uppsala 
kommun 

Sida 34(76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

För att utse ett motförslag till den andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag ställer 
ordföranden Hanna Victoria Mörck (V) med fleras bifallsyrkande mot Linnea Bjuhrs (SD) 
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige utser Hanna Victoria Mörck (V) med 
fleras yrkande till motförslag. 

Ordföranden ställer slutligen den andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag mot 
Hanna Victoria Mörck (V) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt den 25 
mars 2019 

- att kommunfullmäktige utreder möjligheten att införa ett resurscentrum för 
jämställdhet i skolan i enlighet med motionens intention, samt 

- att samtlig personal inom Uppsalas skolor får stöd och kontinuerlig 
kompetensutveckling kring hur man i sitt dagliga arbete kan arbeta med 
genusfrågor. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 16 september 2020 § 230 
• Arbetsutskottets förslag 25 augusti 2020 § 265 
• Tjänsteskrivelse daterad 3 juni 2020 
• Bilaga 1, Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om att 

införa ett resurscentrum för jämställdhet i skolan 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 18 maj 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

, Sida 35 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

§417 

Svar på motion om att erbjuda gratis 
mensskydd till unga tjejer från Tobias 
Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) 

KSN-2019-1198 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att avslå motionen. 

Särskilda yttranden 

Stina Jansson (Fl) lämnar följande särskilda yttrande: 
Frågan om gratis mensskydd är en fråga som F! driver, och också något vi budgeterar för 
i förra årets och årets kommunbudget. Vi vill därför såklart bifalla motionen, men vill 
också vilja påminna om att det inte bara är tjejer som har mens, utan även till exempel 
transkillar och icke-binära - vi skulle därför önska en att-sats som inte specificerade just 
gratis mensskydd till tjejer, utan kanske bara gratis mensskydd i grundskolan och 
gymnasieskolan 

Yrkanden 

Oscar Matti (L), Simon Alm (SD) Linnea Bjuhr (SD), Helena Hedman Skoglund (L), 
Christopher Lagerqvist (M) och Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Hanna Victoria Mörck (V), Stina Jansson (Fl) och Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till 
motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Hanna Victoria Mörck (V) med 
fleras yrkande att bifalla motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 
kib.., 



Uppsala 
kommun 

Sida 36 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2020-10-05 

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2019 att Uppsala kommun ska 
genomföra ett tvåårigt försök med att erbjuda mensskydd utan kostnad till tjejer i 
högstadie- och gymnasieåldern. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 16 september 2020 § 231 
• Arbetsutskottets förslag 25 augusti 2020 § 266 
• Tjänsteskrivelse daterad 3 juni 2020 
• Bilaga 1, Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om att 

erbjuda gratis mensskydd till unga tjejer 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 18 maj 2020 

Justerandes si natur Utdragsbestyrkande 

, 



Uppsala 
kommun 

Sida 37 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

§418 

Svar på motion om uppdatering av 
ordningsregler från Stefan Hanna 
KSN-2019-1200 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 

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

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Alexander von 
Uckermann (SD) med fleras yrkande. 

Särskilda yttranden 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Det är pinsamt att inte svaret på motionen inkluderar vad som påstås ha kompletterats i 
ordningsföreskrifterna och som adresserar motionens syfte. Det är också pinsamt att det i 
föredragningen i ärendet skrivs: 
"Stadsbyggnads förvaltningen inleder under hösten 2019 ett arbete med att formalisera 
samarbeten med de aktuella aktörerna. Målet är att detta samarbete ska leda till ett 
tydliggörande av samtliga parters ansvar och åtaganden. Frågor som ingår i arbetet rör 
hur och var denna typ av fordon får framföras och parkeras, trafiksäkerhet, 
framkomlighet och omhändertagande av felparkerade fordon." 
Det är nu hösten 2020. Om det finns formaliserade samarbeten med de aktuella 
aktörerna borde det beskrivas i ärendet. I den verkliga verkligheten i Uppsala stad är det 
fortfarande en oacceptabel oordning kopplade till dessa fordon. Sveriges kommuner och 
regioner, SKR, har tagit fram förslag på hur kommuner kan uppdatera sina 
ordningsregler inom området. Bland annat Solna kommun har infört regler som skapat 
en mycket bättre ordning för deras invånare. 

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) lämnar följande 
särskilda yttrande: 
Under sommaren 2019 träffade gatu- och samhällsmiljönämndens 2:e vice ordförande 
representanter för alla de då i Uppsala aktiva elscooterföretagen. Därefter lyfte 

Justerandes si natur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-10-05 

 

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i nämnden just den fråga som 
aktualiseras i motionen. I november 2019 svarade en enig nämnd att arbetet med att ge 
klara spelregler för de företag som bedriver så kallade friflytande mobilitetstjänster 
pågår. 
I Stockholm stad har företagen tecknat avsiktsförklaringar med staden för att frivilligt 
reglera och sätta justa spelregler där både tjänsteföretagen och invånarna vet vad som 
gäller för att det gemensamma stadsrummet ska fungera. Polisen i Stockholm har också 
yttrat sig om uppställande av elsparkcyklar för uthyrning på offentlig plats omfattas av 
ordningslagens regler om tillståndsplikt. De kommer fram till samma slutsats som 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, kommer fram till. Detta har SKR publicerat en i 
promemoria våren 2020 där de lägger fram hur ordningslagen kan användas för att 
bringa ordning och reda. Transportstyrelsen har också under året som gått kommit med 
ett delbetänkande om hur trafikregleringen för dessa fordon kan göras. 
Det är märkligt att det inte händer något i Uppsala på över ett år sedan både 
Uppsalaalliansen och företagen som bedriver tjänsterna efterlyst tydliga spelregler. Det 
är viktigt att kommunen agerar och styr upp verksamhet som stora delar av Uppsalas 
befolkning ser som ett problem. 

Yrkanden 

Rickard Malmström (MP), Jonas Petersson (C), Mats Gyllander (M) och Hilde Klasson (5) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Stefan Hanna (-), Alexander von Uckermann (SD), Stina Jansson (Fl) och Therese Rhann 
(-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

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

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA. Bifall till Stefan Hanna (-) med fleras 
bifallsyrkande röstar NEJ. 

Med 69 ja-röster mot 11 nej-röster samt 1 frånvarande beslutar kommunfullmäktige att 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Ja-röst avger Erik Petting (S), Caroline Hoffstedt (S), Eva Christiernin (S), Erik Dagnesjö 
(S), Asal Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Klas-Herman Lundgren 
(S), Agneta Gille (5), Carl Lindberg (S), Ylva Stadell (5), Björn Wall (S), Hilde Klasson (S), 
Mattias Kristenson (S), Loa Mothata (S), Rafael Waters (S), Elnaz Alizadeh (S), Pavlos 
Cavelier Bizas (S), Agneta Erikson (S), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), 
Alexandra Steinholtz (M), Christopher Lagerqvist (M), Magnus Åkerman (M), Cecilia 

" 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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2020-10-05 

 

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), Lalla Andersson (V), Rigmor Stenmark (C), 
Mattias Johansson (C), 011e Romb (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats 
Åhlund (C), Viviane Obaid (C), Mohamad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund (L), Eva 
Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), Amanda Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Oscar 
Matti (L), Jonas Segersam (KD), Margit Borgström (KD), Christian Hermanson (KD), Eva 
Moberg (KD), Evelina Solem (KD), Linda Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP), Lars 
Friberg (MP), Helena Nordström Källström (MP), Charles Pylad (MP), Maria Gauffin 
Röjestål (S), Staffan Yngve (S), Roine Thunberg (M), Per-Olof Forsblom (V), Artemis 
Lumarker (V), Peter Nordgren (L) och Per Eric Rosen (Mr). 

Nej-röst avger Therese Rhann (-), Stefan Hanna (-), Simon Alm (-), David Perez (SD), 
Knut Godskesen (SD), Linnea Bjuhr (SD), Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), 
Stina Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl) och Alexander von Uckermann (SD). 

Frånvarande är Sarah Havneraas (KD). 

Sammanfattning 

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
25 mars 2019 ordningsregler för hyrcyklar och hyrsparkcyklar. Stefan Hanna yrkar i 
motionen: 

- att Uppsala kommun tar fram ordningsregler som gör det tydligt att liknande 
fordon inte får parkeras på andra platser än anvisade cykelparkeringar, samt 

- att organisationer som tillhandahåller liknande service måste ha ett avtal med 
Uppsala kommun som reglerar hur kommunen får flytta på felparkerade 
fordon och vem som ska stå för kostnaderna för liknande insatser. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 16 september 2020 § 232 
• Arbetsutskottets förslag 25 augusti 2020 § 267 
• Tjänsteskrivelse daterad 3 februari 2020 
• Bilaga 1, Motion om uppdatering av ordningsregler från Stefan Hanna (-) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

, 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

§419 

Svar på motion om att förbjuda energidrycker 
på skolor i kommunen från David Perez (SD) 

KSN-2019-1601 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att avslå motionen. 

Reservationer 

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

Yrkanden 

Oscar Matti (L), Jonas Segersam (KD), Madeleine Andersson (M) och Linda Eskilsson 
(MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

David Perez (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot David Perez (SD) avslagsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och genomförs. 

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

Med 74 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Ja-röst avger Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Eva Christiernin (S), Erik Dagnesjö 
(S), Asal Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (S), Inga-Lill Sjöblom (5), Klas-Herman Lundgren 
(S), Agneta Gille (S), Carl Lindberg (S), Ylva Stadetl (S), Björn Wall (S), Hilde Klasson (S), 
Mattias Kristenson (S), Loa Mothata (S), Rafael Waters (S), Elnaz Alizadeh (S), Pavlos 
Cavelier Bizas (5), Agneta Erikson (5), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), 

Justerandes signatur 
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Alexandra Steinholtz (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 (-), Rigmor Stenmark (C), Mattias Johansson (C), 011e Romlin (C), Jonas 
Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åhlund (C), Viviane Obaid (C), Mohamad Hassan 
(L), Helena Hedman Skoglund (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), Amanda 
Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L), Jonas Segersam (KD), Margit Borgström 
(KD), Christian Hermanson (KD), Eva Moberg (KD), Linda Eskilsson (MP), Rickard 
Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström Källström (MP), Charles Pylad 
(MP), Stina Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl), Maria Gauffin Röjestål (S), Staffan Yngve 
(5), Roine Thunberg (M), Per-Olof Forsblom (V), Artemis Lumarker (V), Peter Nordgren 
(L), Alexander Oscarsson (KD), Leif Boström (KD) och Per Eric Rosen (MP). 

Nej-röst avger Simon Alm (-), David Perez (SD), Knut Godskesen (SD), Linnea Bjuhr (SD), 
Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD) och Alexander von Uckermann (SD). 

Sammanfattning 

David Perez (SD) föreslår i en motion väckt 29 april 2019 att kommunfullmäktige 
beslutar att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till att införa ett 
förbud eller begränsningsåtgärder mot energidrycker på kommunens skolor. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 16 september 2020 § 233 
• Arbetsutskottets förslag 25 augusti 2020 § 268 
• Tjänsteskrivelse daterad 3 juni 2020 
• Bilaga 1, Motion om att förbjuda energidrycker på skolor i kommunen från 

David Perez (SD) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 18 maj 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§420 

Svar på motion om att omförhandla med 
staten kopplat till kapacitetsstark 
kollektivtrafik från Stefan Hanna H 
KSN-2019-2060 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att avslå motionen. 

Reservationer 

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

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

Närvarande ledamöter (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonas Segersams 
(KD) yrkande och lämnar följande skriftliga reservation: 
Uppsala kommun bör delta i den omförhandling med staten som Knivsta kommun har 
begärt. Bebyggelsen behöver tunnas ut, detaljstyras mindre, och flyttas ner mot 
kommungränsen (Nysala), samtidigt som påfarter till E4 och stationslägen behöver 
justeras. Vi ser inget behov av förändring för kollektivtrafikhanteringen då vi fortfarande 
är för en spårväg Gottsunda -Uppsala Södra/Bergsbrunna. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation: 
Fyrspårsavtalet behöver omförhandlas i linje med motionen för att kunna nå en önskvärd 
utveckling av södra Uppsala. 

Särskilda yttranden 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Den exploateringsnivå, och takt, som Uppsala kommun idag kommit överens om med 
staten i Uppsala stads södra delar är mycket olämplig. En överenskommelse uttryckt i det 
så kallade Uppsalapaketet. Den föreslagna exploateringsgraden är socialt- ekologiskt 
och ekonomiskt oklok. Dessutom har Länsstyrelsen redan gjort tydliga, och kraftfulla, 
markeringar om att de inte anser att de aggressiva byggplanerna i Södra staden är 
lämpliga. Om vi bortser från de ekonomiska skälen för att inte förorda spårvägslösning är 
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ovan beskrivningar exempel på varför inte den kapacitet som spårvägslösningar sägs 
erbjuda är nödvändig under en 
Uppsala kommun ska själva få avgöra hur och var Uppsala kommun ska byggas ut och i 
vilken takt. Att basnätet för tå gtrafik förstärks mellan Uppsala och Stockholm har stor 
betydelse för stora delar av Sverige utan att det måste villkoras med kraftig exploatering i 
enbart en del av vår stora kommun. 
Uppsala kommun ska inte kopplat till kapacitetsstark kollektivtrafik låsa sig till ett visst 
teknikval. Avtalet med staten och regionen ska vara teknikneutralt och fokusera på 
funktioner istället för volymer. Uppsala kommun ska, precis som Knivsta kommun, kräva 
omförhandling av Uppsalapaketet med Staten. Tillsammans med Knivsta har vi större 
förutsättningar att säkerställa ett bättre samarbetsavtal än det nuvarande. 

Fredrik Ahlstedt (M) lämnar följande särskilda yttrande: 
Moderaterna står bakom Uppsalapaket som bl. a. innebär utbyggnad av nya 
järnvägsspår till Arlanda, utbyggnad av 33 000 nya bostäder, utbyggnad av 
kapacitetsstark kollektivtrafik, utbyggnad av nya arbetsplatsområden samt 
expansionsmöjlighet för Uppsala Universitet och SLU. 
Samtidigt som vi bygger nytt måste vi bejaka att de nya områden som tillskapas är något 
som efterfrågas av Uppsalabo rna och framtidens kommuninvånare. Därför är en 
variation av bebyggelse och bostadstyper viktig och tillskapandet av nya innovativa 
miljöer för framtidens arbetsmarknad och utbildning av högsta kvalitet. 
Moderaterna anser vidare att det är viktigt med ett helhetsgrepp för omvandlingen av de 
nya stadsdelarna som kommer att växa fram längs med järnvägsnätet och ser stora 
möjligheter med att påbörja planeringen och genomföra exploatering söder om det nya 
stationsläget. 

Jonas Petersson (C) lämnar följande särskilda yttrande: 
Motionen ligger i linje med de synpunkter Centerpartiet framfört i sitt samrådsyttrande 
för den fördjupade översiktsplanen för sydöstra stadsdelarna. Vi menar att max 12 500 
ytterligare bostäder kan byggas om den nya stadsdelen ska kunna bli ekonomiskt, socialt 
och ekologiskt hållbar. Centerpartiet har ställt sig positiva till teknikvalet BRT för 
framtidens kapacitetsstarka kollektivtrafik varför vi förordar att kommunen inte ska låsa 
sig till ett visst teknikval i avtalet med staten och regionen. 

Yrkanden 

Fredrik Ahlstedt (M), Erik Pelling (S), Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Stefan Hanna (-), Jonas Petersson (C) och David Perez (SD) yrkar bifall till motionen. 

Jonas Segersam (KD) yrkar att besvara motionen med motiveringen: 
Uppsala kommun verkar för en omförhandling om Uppsalapaketet, i syfte att ändra 
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Il 11 KL-- 



k)) 
Uppsala 
kommun  

Sida 44(76) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-10-05 

 

placering, omfattning och krav för bebyggelse ide sydöstra stadsdelarna, och därmed 
anse motionen besvarad. 

Beslutsgång 

För att utse ett motförslag till kommunstyrelsens förslag ställer ordföranden Stefan 
Hanna (-) med fleras bifallsyrkande mot Jonas Segersams (KD) yrkande att motionen 
ska anses besvarad och finner att kommunfullmäktige utser Jonas Segersams (KD) 
yrkande till motförslag. 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Jonas Segersams (KD) 
yrkande. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA. Bifall till Jonas Segersams (KD) yrkande 
röstar NEJ. 

Med 60 ja-röster mot 6 nej-röster samt 15 som avstår beslutar kommunfullmäktige att 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Ja röst avger Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Eva Christiernin (S), Erik Dagnesjö 
(S), Asal Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (S), Inga-Lill Sjöblom (5), Klas-Herman Lundgren 
(S), Agneta Gille (5), Carl Lindberg (5), Ylva Stadell (5), Björn Wall (S), Hilde Klasson (S), 
Mattias Kristenson (5), Loa Mothata (5), Rafael Waters (5), Elnaz Alizadeh (5), Pavlos 
Cavelier Bizas (5), Agneta Erikson (5), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), 
Alexandra Steinholtz (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), 
Mohamad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. 
Aronsson (L), Amanda Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L), Linda Eskilsson 
(MP), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström Källström (MP), 
Charles Pylad (MP), Stina Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl), Maria Gauffin Röjestål (5), 
Staffan Yngve (S), Roine Thunberg (M), Per-Olof Forsblom (V), Artemis Lumarker (V), 
Peter Nordgren (L) och Per Eric Rosen (MP). 

Nej-röst avger Jonas Segersam (KD), Margit Borgström (KD), Christian Hermanson (KD), 
Eva Moberg (KD), Alexander Oscarsson (KD) och Leif Boström (KD). 

Avstår gör Stefan Hanna (-), Rigmor Stenmark (C), Mattias Johansson (C), 011e Romlin 
(C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åhlund (C), Viviane Obaid (C), Simon 
Alm (-), David Perez (SD), Knut Godskesen (SD), Linnea Bjuhr (SD), Anders Sehlin (SD), 
Roger Thelander (SD) och Alexander von Uckernnann (SD). 
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Uppsala 
kommun 

Sida 45 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

Sammanfattning 

Stefan Hanna (-) yrkar i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 
juni 2019: 

- att Uppsala kommun driver på för en omförhandling av relevanta avtal och 
säkerställer att inte statlig delfinansiering kopplas till specifika teknikkrav för 
kapacitetsstark kollektivtrafik. 

- att relevant avtal med staten ändras så att det inte innehåller några villkor som 
begränsar vilka trafikslag som ska kunna använda den planerade 
Ulltunalänken. 

- att Uppsala kommun inte i avtalet förbinder sig att i Uppsala Södra genomföra 
en förtätning på ytterligare cirka 10 000 bostäder i förhållande till tidigare 
antagen översiktsplan. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 16 september 2020 § 234 
• Arbetsutskottets förslag 8 september 2020 § 280 
• Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2020 
• Bilaga 1, motion om att omförhandla med staten kopplat till kapacitetsstark 

kollektivtrafik från Stefan Hanna (-) 
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§421 

Svar på motion om diskrimineringsombud på 
alla skolor från Lovisa Johansson (Fl) och 
Stina Jansson (Fl) 

KSN-2019-2062 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att avslå motionen. 

Yrkanden 

Helena Hedman Skoglund (L), Christopher Lagerqvist (M), Ulrik Wärnsberg (S) och 
Simon Alm (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Lovisa Johansson (Fl), Karolin Lundström (V) och Stina Jansson (Fl) yrkar bifall till 
motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lovisa Johansson (Fl) med fleras 
yrkande att bifalla motionen. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall kommunstyrelsens förslag röstar JA. Bifall till Lovisa Johansson (Fl) med fleras 
yrkande röstar NEJ. 

Med 70 ja-röster mot 10 nej-röster samt 1 frånvarande beslutar kommunfullmäktige att 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Ja-röst avger Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Eva Christiernin (S), Erik Dagnesjö 
(S), Asal Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Klas-Herman Lundgren 
(S), Agneta Gille (S), Carl Lindberg (S), Björn Wall (S), Hilde Klasson (S), Mattias 
Kristenson (S), Loa Mothata (S), Rafael Waters (S), Elnaz Alizadeh (5), Pavlos Cavelier 
Bizas (S), Agneta Erikson (S), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Alexandra 
Steinholtz (M), Christopher Lagerqvist (M), Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), 
Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Carolina 
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Bringborn (M), Anna-Karin Westerlund (M), Robin Kronvall (M), Fredrik Hultman (M), 
Therese Rhann (-), Stefan Hanna (-), Rigmor Stenmark (C), Mattias Johansson (C), 011e 
Romlin (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åhlund (C), Viviane Obaid (C), 
Mohamad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. 
Aronsson (L), Amanda Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L), Simon Alm (-), 
David Perez (SD), Linnea Bjuhr (SD), Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), Jonas 
Segersam (KD), Margit Borgström (KD), Christian Hermanson (KD), Eva Moberg (KD), 
Linda Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström 
Källström (MP), Charles Pylad (MP), Maria Gauffin Röjestål (S), Staffan Yngve (5), Roine 
Thunberg (M), Peter Nordgren (L), Knut Godskesen (SD), Alexander von Uckermann 
(SD), Alexander Oscarsson (KD), Leif Boström (KD) och Per Eric Rosen (MP). 

Nej-röst avger Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), 
Torbjörn Björlund (V), Ingela Ekrelius (V), Lalla Andersson (V), Stina Jansson (Fl), Lovisa 
Johansson (Fl), Per-Olof Forsblom (V) och Artemis Lumarker (V). 

Frånvarande är Ylva Stadell. 

Sammanfattning 

Lovisa Johansson (Fl) och Stina Jansson (Fl) föreslår i en motion väckt 12 juni 2019 att 
- alla skolor i kommunen ska ha ett diskrimineringsombud 
- diskrimineringsombudet ska ha i uppdrag att stödja elever som blivit utsatta 

för diskriminering, att stödja lärare och övrig skolpersonal i arbetet mot 
diskriminering och trakasserier, och att driva samt att aktivt följa upp skolans 
likabehandlingsplaner och rutiner vid trakasserier 
diskrimineringsombudet ska ha kunskap i skoljuridik, barns utsatthet för våld 
och övergrepp, genus, funktionalitet, våld- och förtryck i namn av heder, 
sexuella övergrepp utförda av närstående vuxna, HBTQ och antirasism samt 
kompetens om samtal med barn. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 16 september 2020 § 235 
• Arbetsutskottets förslag 25 augusti 2020 § 269 
• Tjänsteskrivelse daterad 3 juni 2020 
• Bilaga 1, Motion om diskrimineringsombud på alla skolor från Lovisa 

Johansson (Fl) och Stina Jansson (Fl) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 18 maj 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§422 

Svar på motion om Uppsala kommuns grafiska 
profil från Simon 0 Pettersson (SD) 
KSN-2019-03367 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att avslå motionen. 

Reservation 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Simon 0 
Petterssons yrkande. 

Särskilt yttrande 

Jonas Segersam (KD) lämnar följande särskilda yttrande: 
I processen att byta ut "loggan" från 1986 var vi kristdemokrater drivande i att Uppsala 
kommun skulle återta ett heraldiskt riktigt stadsvapen. Vi nådde så långt att beslutet blev 
att det ursprungliga stadsvapnet skulle återtas och användas i "ceremoniella 
sammanhang" -exempelvis har vi vid debatten om flaggreglemente fått igenom ett 
förtydligande om att kommunens flaggor ska prydas med stadsvapnet. 
Beslutet innebar att blasoneringen från 1943 återtas, och stadsvapnet utformas enligt 
denna blasonering (bör ske i dialog med riksheraldikern). Logotypen från 1986 var en 
hybrid som varken var ett riktigt stadvapen eller någon bra logotyp, och därför är vi inte 
emot att kommunen nu tagit fram en ny logotyp, även om man kan ha synpunkter på 
formgivningen. Vi hade gärna sett en bredare användning av stadsvapnet, men det 
viktigaste är att Uppsala nu åter har ett riktigt stadsvapen. 

Yrkanden 

Mats Dafnäs (L), Eva Christiernin (S) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Simon 0 Pettersson (SD) yrkar bifall till motionen. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Simon 0 Petterssons (SD) yrkande 
att bifalla motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 

Sammanfattning 

Simon 0 Pettersson (SD) föreslår i en motion väckt 5 november 2019 att anta det gamla 
stadsvapnet i form och blasonering från 1943 som ny logotyp för Uppsala, samt att 
sluta använda den nu gällande logotypen i kommunens alla verksamheter. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 16 september 2020 § 236 
• Arbetsutskottets förslag 8 september 2020 § 281 
• Tjänsteskrivelse daterad 3 juni 2020 
• Bilaga, Motion om Uppsala kommuns grafiska profil från Simon 0 Pettersson 

(SD) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§423 

Svar på motion om att utreda trångboddhet 
och osäkra boendeformer i Uppsala kommun 
från Magne Björklund (V) med flera 

KSN-2019-03836 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Yrkanden 

Erik Petting (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ingela Ekrelius (V), Stina Jansson (Fl), Stefan Hanna (-), Therese Rhann (-) och Tobias 
Smedberg (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Ingela Ekrelius (V) med fleras 
yrkande att bifalla motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 

Magne Björklund (V), Ingela Ekrelius (V) och Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion 
väckt 3 december 2019 att kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en 
fördjupad kartläggning av förekomsten av trångboddhet och osäkra boendeformer i 
Uppsala kommun. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 16 september 2020 § 237 
• Arbetsutskottets förslag 8 september 2020 § 282 
• Tjänsteskrivelse daterad 22 april 2020 
• Bilaga 1, Motion av Magne Björklund (V), Ingela Ekrelius (V) och Tobias 

Smedberg (V) 
• Bilaga 2, Beräkning av bostadsförsörjningsbehov i Uppsala. Slutrapport 2019-

12-12 
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§424 

Svar på motion om kunskapscenter mot 
rasism från Lovisa Johansson (Fl) och Stina 
Jansson (Fl) 

KSN-2019-03839 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att avslå motionen. 

Yrkanden 

Linda Eskilsson (MP), Pavlos Cavelier Bizas (S) och Markus Lagerquist (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Lovisa Johansson (Fl) och Stina Jansson (Fl) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lovisa Johansson (Fl) med fleras 
yrkande att bifalla motionen. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA. Bifall till Lovisa Johansson (Fl) med fleras 
yrkande att bifalla motionen röstar NEJ. 

Med 79 ja-röster nnot 2 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag 

Ja-röst avger Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (5)„ Eva Christiernin (S), Erik Dagnesjö 
(S), Asal Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Klas-Herman Lundgren 
(S), Agneta Gille (S), Carl Lindberg (S), Ylva Stadell (S), Björn Wall (S), Hilde Klasson (S), 
Mattias Kristenson (S), Loa Mothata (S), Rafael Waters (S), Elnaz Alizadeh (S), Pavlos 
Cavelier Bizas (S), Agneta Erikson (S), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), 
Alexandra Steinholtz (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 
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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 (-), Rigmor Stenmark (C), Mattias Johansson (C), 011e Romlin (C), Jonas 
Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åhlund (C), Viviane Obaid (C), Mohamad Hassan 
(L), Helena Hedman Skoglund (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), Amanda 
Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L), Simon Alm (-), David Perez (SD), Linnea 
Bjuhr (SD), Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), Jonas Segersam (KD), Margit 
Borgström (KD), Christian Hermanson (KD), Eva Moberg (KD), Linda Eskilsson (MP), 
Rickard Malmström (MP)„ ars Friberg (MP), Helena Nordström Källström (MP), Charles 
Pylad (MP), Maria Gauffin Röjestål (5), Staffan Yngve (S), Roine Thunberg (M), Per-Olof 
Forsblom (V), Artemis Lumarker (V), Peter Nordgren (L), Knut Godskesen (SD), 
Alexander von Uckermann (SD), Alexander Oscarsson (KD), Leif Boström (KD) och Per 
Eric Rosen (MP). 

Nej-röst avger Lovisa Johansson (Fl) och Stina Jansson (Fl). 

Sammanfattning 

Lovisa Johansson (Fl) och Stina Jansson (Fl) föreslår i en motion väckts vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 9 december 2019 att 

- Inrätta ett kunskapscenter mot rasism över det Rasbiologiska institutet i 
Uppsala. 

- Kunskapscentret ska inkludera ett museum, kulturcentrum och mötesplats för 
att motverka reproduktion av rasism. 

- Representanter för organisationer som idag företräder grupper som utsattes 
för Rasbiologiska institutets och liknande organisationers övergrepp ska ha 
avgörande inflytande över utformningen av kunskapscentret. 

- Sträva mot samverkan med Uppsala universitets Centrum för 
mångvetenskaplig forskning om rasism i utformningen av kunskapscentret. 

- Efterlevande ska ha vetorätt över behandling av arkivmaterial. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 16 september 2020 § 238 
• Arbetsutskottets förslag 8 september 2020 § 283 
• Tjänsteskrivelse daterad 1 juni 2020 
• Bilaga 1, Motion om kunskapscenter mot rasism från Lovisa Johansson (Fl) och 

Stina Jansson (Fl) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KL----- 



N5J 
Uppsala 
kommun 

 

Sida 54(76) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-10-05 

 

§425 

Svar på motion om partnerskap med RFSL från 
Stina Jansson (Fl) med flera 

KSN-2019-03841 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Linnea Bjuhrs 
(SD) yrkande. 

Yrkanden 

Eva Moberg (KD), Linda Eskilsson (MP), Eva Christiernin (S) och Artemis Lumarker (V) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Stina Jansson (Fl) och Lovisa Johansson (Fl) yrkar bifall till motionen. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till motionens första att-sats och att motionens andra 
att-sats ska anses besvaras. 

Simon Alm (-) och Linnea Bjuhr (SD) yrkar avslag till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden förestår att kommunfullmäktige först beslutar om motionens första att-
sats och därefter beslutar om motionens andra att-sats och finner att 
kommunfullmäktige godkänner beslutsgången. 

För att utse motförslag till kommunstyrelsens förslag angående motionens första att-
sats ställer ordföranden först Stina Jansson (Fl) med fleras yrkande att bifalla motionen 
mot Simon Alm (-) med fleras yrkande att avslå motionen. 

Votering begärs och genomförs. Detaljerade voteringsresultat redovisas i slutet av 
stycket. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 



g5) Uppsala 
kommun 

Sida 55 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

Bifall till Stina Jansson (Fl) med fleras yrkande röstar JA. Bifall till Simon Alm (-) med 
fleras yrkande röstar NEJ. 

Med 17 ja-röster mot 8 nej-röster samt 54 som avstår och 2 frånvarande utser 
kommunfullmäktige Stina Jansson (Fl) med fleras yrkande till motförslag (V1). 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Stina Jansson (Fl) med 
fleras yrkande. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA. Bifall till Stina Jansson (Fl) med fleras 
yrkande röstar NEJ. 

Med 54 ja-röster mot 17 nej-röster samt 10 som avstår beslutar kommunfullmäktige att 
bifalla kommunstyrelsens förslag angående motionens första att-sats (V2). 

För att utse motförslag till kommunstyrelsens förslag angående motionens andra att-
sats ställer ordföranden först Stina Jansson (Fl) med fleras yrkande att bifalla motionen 
mot Simon Alm (-) med fleras yrkande att avslå motionen. 

Bifall till Stina Jansson (Fl) med fleras yrkande röstar JA. Bifall till Simon Alm (-) med 
fleras yrkande röstar NEJ. 

Med 2 ja-röster mot 9 nej-röster och 70 som avstår utser kommunfullmäktige Simon 
Alm (-) med fleras yrkande till motförslag (V3). 

Ordföranden ställer slutligen kommunstyrelsens förslag mot Simon Alm (-) med fleras 
yrkande. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA. Bifall till Simon Alm (-) med fleras 
yrkande röstar NEJ. 

Med 66 ja-röster mot 7 nej-röster samt 8 som avstår beslutar kommunfullmäktige att 
bifalla kommunstyrelsens förslag angående motionens andra att-sats (V4). 

Detaljerade resultat votering 1: 

Ja-röst avger Erik Dagnesjö (S), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Alexandra 
Steinholtz (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), 
Stina Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl) och Roine Thunberg (M). 

Nej-röst avger Mats Åhlund (C), Simon Alm (-), David Perez (SD), Linnea Bjuhr (SD), 
Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), Knut Godskesen (SD) och Alexander von 
Uckermann (SD). 

Avstår gör Erik Petting (S), Caroline Hoffstedt (S), Eva Christiernin (S), Asal Gohari (S), 
Ulrik Wärnsberg (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Klas-Herman Lundgren (5), Agneta Gille (S), 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

, VJ-- 



Uppsala 
kommun 

Sida 56 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

Carl Lindberg (S), Ylva Stadell (S), Mattias Kristenson (S), Loa Mothata (5), Rafael Waters 
(5), Elnaz Alizadeh (5), Pavlos Cavelier Bizas (5), Agneta Erikson (5), Tobias Smedberg 
(V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), Ingela 
Ekrelius (V), Therese Rhann (-), Lalla Andersson (V), Stefan Hanna (-), Rigmor Stenmark 
(C), Mattias Johansson (C), 011e Romlin (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), 
Viviane Obaid (C), Mohamad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund (L), Eva Edwardsson 
(L), Anders A. Aronsson (L), Amanda Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L), Jonas 
Segersam (KD), Margit Borgström (KD), Christian Hermanson (KD), Eva Moberg (KD), 
Linda Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström 
Källström (MP), Charles Pylad (MP), Maria Gauffin Röjestål (5), Staffan Yngve (5), Per-
Olof Forsblom (V), Artemis Lumarker (V), Peter Nordgren (L), Alexander Oscarsson (KD), 
Leif Boström (KD) och Per Eric Rosen (MP). 

Frånvarande är Björn Wall (S) och Hilde Klasson (S). 

Detaljerade resultat votering 2: 

Ja-röst avger Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (5), Eva Christiernin (S), Erik Dagnesjö 
(5), Asal Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (S), Inga-Lill Sjöblom (5), Klas-Herman Lundgren 
(S), Agneta Gille (S), Carl Lindberg (S), Ylva Stadell (5), Björn Wall (5), Hilde Klasson (5), 
Mattias Kristenson (S), Loa Mothata (5), Rafael Waters (5), ElnazAlizadeh (5), Pavlos 
Cavelier Bizas (5), Agneta Erikson (5), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), 
Karolin Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), Ingela Ekrelius (V), Therese Rhann (-), 
Lalla Andersson (V), Stefan Hanna (-), Mats Åhlund (C), Mohamad Hassan (L), Helena 
Hedman Skoglund (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), Amanda Kanange 
(L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L), Anders Sehlin (SD), Jonas Segersam (KD), Margit 
Borgström (KD), Christian Hermanson (KD), Eva Moberg (KD), Linda Eskilsson (MP), 
Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström Källström (MP), Charles 
Pylad (MP), Maria Gauffin Röjestål (5), Staffan Yngve (5), Per-Olof Forsblom (V), Artemis 
Lumarker (V), Peter Nordgren (L), Knut Godskesen (SD), Alexander Oscarsson (KD), Leif 
Boström (KD) och Per Eric Rosen (MP). 

Nej-röst avger Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Alexandra Steinholtz (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), Jonas Petersson (C), Stina 
Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl) och Roine Thunberg (M). 

Avstår gör Rigmor Stenmark (C), Maffias Johansson (C), 011e Romlin (C), Diana Zadius , 
C), Viviane Obaid (C), Simon Alm (-), David Perez (SD), Linnea Bjuhr (SD), Roger 
Thelander (SD) och Alexander von Uckermann (SD). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 57(76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

Detaljerade resultat votering 3: 

Ja-röst avger Stina Jansson (Fl) och Lovisa Johansson (Fl). 

Nej-röst avger Erik Dagnesjö (5), Mats Åhlund (C), Simon Alm (-), David Perez (SD), 
Linnea Bjuhr (SD), Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), Knut Godskesen (SD) och 
Alexander von Uckermann (SD). 

Avstår gör Erik Petting (5), Caroline Hoffstedt (5), Eva Christiernin (5), Asal Gohari (S), 
Ulrik Wärnsberg (5), Inga-Lill Sjöblom (S), Klas-Herman Lundgren (S), Agneta Gitte (S), 
Carl Lindberg (S), Ylva Stadell (5), Björn Wall (5), Hilde Klasson (5), Mattias Kristenson 
(5), Loa Mothata (5), Rafael Waters (5), Elnaz Alizadeh (5), Pavlos Cavelier Bizas (S), 
Agneta Erikson (5), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Alexandra Steinholtz (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 (-), Rigmor Stenmark (C), Mattias 
Johansson (C), 011e Romlin (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Viviane Obaid (C), 
Mohamad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. 
Aronsson (L), Amanda Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L), Jonas Segersam 
(KD), Margit Borgström (KD), Christian Hermanson (KD), Eva Moberg (KD), Linda 
Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström 
Källström (MP), Charles Pylad (MP), Maria Gauffin Röjeståt (5), Staffan Yngve (5), Roine 
Thunberg (M), Per-Olof Forsblom (V), Artemis Lumarker (V), Peter Nordgren (L), 
Alexander Oscarsson (KD), Leif Boström (KD)och Per Eric Rosen (MP). 

Detaljerade resultat votering 4: 

Ja-röst avger Erik Petting (S), Caroline Hoffstedt (S), Eva Christiernin (S), Erik Dagnesjö 
(S), Asal Gohari (5), Ulrik Wärnsberg (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Klas-Herman Lundgren 
(5), Agneta Gille (5), Carl Lindberg (5), Ylva Staden (5), Björn Wall (5), Mattias Kristenson 
(5), Loa Mothata (5), Rafael Waters (5), Elnaz Alizadeh (S), Pavlos Cavelier Bizas (5), 
Agneta Erikson (5), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Alexandra Steinholtz (M), 
Christopher Lagerqvist (M), Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist 
(M), Mats Gyttander (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 Björtund (V), lngela Ekrelius (V), 
Therese Rhann (-), Lalla Andersson (V), Stefan Hanna (-), Jonas Petersson (C), 
Mohamad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. 
Aronsson (L), Amanda Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L), Jonas Segersam 
(KD), Margit Borgström (KD), Christian Hermanson (KD), Eva Moberg (KD), Linda 
Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström 
Källström (MP), Charles Pylad (MP), Maria Gauffin Röjestål (5), Staffan Yngve (5), Roine 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

ILL_ 



Uppsala 
kommun 

Sida 58 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

Thunberg (M), Per-Olof Forsblom (V), Artemis Lumarker (V), Peter Nordgren (L), 
Alexander Oscarsson (KD), Leif Boström (KD) och Per Eric Rosen (MP). 

Nej-röst avger Mats Åhlund (C), Simon Alm (-), David Perez (SD), Linnea Bjuhr (SD), 
Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD) och Alexander von Uckermann (SD). 

Avstår gör Rigmor Stenmark (C), Mattias Johansson (C), 011e Romlin (C), Diana Zadius 
(C), Viviane Obaid (C), Stina Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl) och Knut Godskesen 
(SD). 

Sammanfattning 

Stina Jansson, Lovisa Johansson och Charlie Strängberg (samtliga Fl) föreslår i en 
motion väckt 9 december 2019 att Uppsala kommun ska teckna ett långsiktigt 
samverkansavtal med RFSL Uppsala samt att kommunen ska ge långsiktigt stöd till 
föreningens verksamhet. Det långsiktiga stödet föreslås innefatta kostnad för 
grundverksamhet, kanslipersonal, ordförandearvode samt kostnad för hyra. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 16 september 2020 § 239 
• Arbetsutskottets förslag 8 september 2020 § 284 
• Tjänsteskrivelse daterad den 16 april 2020. 
• Bilaga, Motion om partnerskap med RFSL Uppsala från Stina Jansson (Fl) med 

flera. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 

Sida 59 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

§426 

Interpellation om fusk och avtalsbrott hos 
privata äldreboenden från Tobias Smedberg 
(V) 

KSN-2020-02611 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 60 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

§427 

Interpellation om sparkrav på äldrenämnden 
och coronaberedskap från Tobias Smedberg 
(V) 

KSN-2020-02616 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

".....----•--- 



Kg Uppsala 
kommun 

 
Sida 61 (76) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-10-05 

 

§428 

Interpellation om Uppsala kommuns arbete 
med näringslivsutveckling från Jonas 
Petersson (C) 

KSN-2020-02618 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 

(%;;;;) 7 



Uppsala 
kommun 

Sida 62 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

§429 

Interpellation om cykelvägen vid Ulva kvarn 
från Stefan Hanna H 

KSN-2020-02614 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 

nå KL 



Uppsala 
kommun 

Sida 63 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 202040-05 

§430 

Interpellation om framtidens förutsättningar 
på äldreboenden från Rigmor Stenmark (C) 

KSN-2020-02619 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 64(76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

§431 

Interpellation om trygghetssituationen på 
Gränbyskolan från 011e Romlin (C) 

KSN-2020-02620 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur 

017ii kt,, 
Utd ragsbestyrka nd e 



LeJ Uppsala 
kommun  

Sida 65 (76) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-10-05 

 

§432 

Interpellation om sociala investeringsfonden 
från Stefan Hanna 

KSN-2020-02615 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 

A A—____-------  
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Uppsala 
kommun 

Sida 66 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

§433 

Interpellation om frituftskonserter i 
Stadsträdgården från Arne Sande= (M) 

KSN-2020-02621 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur 

((VA KL- 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 67 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

§434 

Interpellation om den nya isarenan från 
Madeleine Andersson (M) 

KSN-2020-02622 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
------- gu 



¥ Uppsala 
kommun 

 Sida 68(76) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-10-05 

 

§435 

Interpellation om försäljningsinsatser 
kopplade till kommunalt ägda fastigheter från 
Stefan Hanna H 

KSN-2020-02776 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 

flMzN  R1" 



Uppsala 
kommun 

Sida 69 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

§436 

Interpellation om kommunikationsstabens 
fortsatt explosiva tillväxt av Jonas Petersson 
(C) 

KSN-2020-02777 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

KL 



LeJ Uppsala 
kommun 

 Sida 70 (76) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-10-05 

 

§437 

Interpellation om konsulter inom Uppsala 
kommun från Stefan Hanna (-) 

KSN-2020-02778 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur 
---- 

Utdragsbestyrkande 

'KL 



Uppsala 
kommun 

Sida 71 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

§438 

Interpellation om stöd till Pride från Artemis 
Lumarker (V) 

KSN-2020-02780 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

26 
4/—  



Justerandes signatur 

Uppsala 
kommun 

Sida 72(76) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-10-05 

§439 

Interpellation om näringslivsstöd från Uppsala 
kommun från Stefan Hanna 

KSN-2020-02779 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Utd ragsbestyrka nd e 

etc 



Uppsala 
kommun 

Sida 73 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

§440 

Interpellation om uppföljning efter försäljning 
från Tobias Smedberg (V) 

KSN-2020-02781 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkand e 

(KL 



Lg Uppsala 
kommun 

 Sida 74(76) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-10-05 

 

§441 

Fråga om frivilliga resursgruppen från Roine 
Thunberg (M) 

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 75 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-10-05 

§442 

Fråga om ombyggnad av Råbyvägen från 
Mattias Johansson (C) 

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 



Kg Uppsala 
kommun  

Sida 76 (76) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-10-05 

 

§443 

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

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 
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