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ANSLAG/BEVIS 
	

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Kommunfullmäktige 
2015-12-07 

   

Datum för anslags nedtagande: 
2015-12-16 	 Sista dag för överklagande: 

Kommunledningskontoret, Stationsgatan 12. 

2016-01-08 
2016-01-07 

Underskrift: 

 

Astrid Anker, sekreterare 

   

   

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upenlip, 	KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 178 

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Johan Lundqvist (MP) och Ölij an Berglund (C) att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll, 

att till ersättare för ordinarie justerare utse Eva Adler (MP) och Ehsan Nasari (C), samt 

att protokollet justeras onsdag den 16 december 2015 kl 9.30 på kommunledningskontoret, 
Stationsgatan 12. 

Lönecenter 

Utdragsbestyrkande Justerndes sign 
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Uppsala 	
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 179 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa föredragningslistan med av ordföranden föreslagna ändringar och tillägg, 

att vid sammanträdet den 26 januari 2016 hålla en särskild skolpolitisk debatt, samt 

att ajournera sammanträdet kl 17.00 för utdelning av pedagogiska priser. 

Ändringar i föredragningslistan 

Ordföranden informerar att en begäran om särskild skolpolitisk debatt har lämnats in av Fredrik 
Ahlstedt (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD). 

Ordföranden konstaterar att begäran uppfyller de kriterier för särskild debatt som anges i 
fullmäktiges arbetsordning och föreslår att särskild skolpolitisk debatt hålls vid fullmäktiges 
sammanträde den 25 januari 2016. 

Uppsala kommuns Pedagogiska priser kommer att delas ut under sammanträdet, varför ordföranden 
föreslår att sammanträdet ajourneras för genomförande av prisceremonin. 

Uppsalas Musikklasser kommer i direkt anslutning till att sammanträdet återupptas efter middags-
paus att framföra Lucia- och julsånger för kommunfullmäktige. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



tlupp,alo, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

4(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 180 

Anmälningsärende - detaljplaner 
KSN-2015-1345, KSN-2015-1151, KSN-2015-1011, KSN-2015-1345 

Anmäls plan- och byggnadsnämndens beslut om antagande av detaljplaner: 
den 19 oktober 2015, § 272, för Kumla trädgårdsgata. 
den 19 oktober 2015, § 273, för Tiundaskolan. 
den 19 november 2015, § 306, för del av kvarteret Birka. 

Anmäls länsstyrelsens beslut 
den 24 november 2015 avseende prövning enligt 11 kap 10 § PBL 2010:900 angående plan- och 
byggnadsnämndens beslut om antagande av detaljplan för Kumla trädgårdsgata, Uppsala kommun. 
Länsstyrelsen prövar inte beslutet. 

Akten (4 st) 

§ 181 

Anmälningsärende - Riktlinjer för sociala investeringar 
KSN-2015-1831 

Anmäls kommunstyrelsens beslut den 18 november 2015, § 201, att anta Riktlinjer för sociala 
investeringar. 

Akten 

§ 182 

Anmälningsärende -Finansrapport 
KSN-2015-0478 

Anmäls finansrapport avseende perioden 1 januari till och med 30 september 2015. Behandlad av 
kommunstyrelsen den 18 november 2015, § 206. 

Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala  alue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

5(36) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 183 

Anmälningsärende - Val: länsstyrelsens beslut 
KSN-2015-0004 

Anmäls länsstyrelsens beslut 
den 4 december 2015 att till ny ledamot i kommunfullmäktige utse David Perez (SD) och till ny 
ersättare utse Lisen Burmeister (SD). 

Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign , 
6 
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upeägalipi 	KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 184 

Avsägelser från förtroendevalda 
KSN-2015-0004 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja begärda avsägelser och remittera ärendet till valberedningen och länsstyrelsen. 

Avsägelser: 
Elnaz Alizadeh (S) beträffande uppdragen som ledamot, tillika ordförande i Uppsalahem AB och 
Studentstaden i Uppsala AB, 

Marcus Wennerström (S) beträffande uppdragen som ledamot i Uppsalahem AB och Studentstaden 
i Uppsala AB, 

Samuel E. Lilja (KD) beträffande uppdraget som ledamot i namngivningsnämnden, 

Sara Hägerström (M) beträffande uppdragen som ersättare i utbildningsnämnden och kommun-
fullmäktige, samt 

Mikaela Persson (MP) beträffande uppdragen som ledamot i omsorgsnämnden och kommun-
fullmäktige. 

Länsstyrelsen (skrivelse) 
Valberedningen 
Lönecenter 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
, 
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Upliffalue 	KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 185 

Entledigande 
KSN-2015-0004 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Anders Hammarstedt (SD) från uppdraget som ersättare i förbundsfullmäktige i 
Regionförbundet i Uppsala län. 

Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Plealuf, 	 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 186 

Framställd fråga - av Benny Lindholm (L) om engångsutbetalning för 
kommunens kostnader för flyktingmottagande 
KSN-2015-2330 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
• 
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Uppsala.i 	KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 187 

Framställda interpellationer 
KSN-2015-2177, KSN-2015-2179, KSN-2015-2180, KSN-2015-2357, 
KSN-2015-2358 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 25 januari 
2016. 

Interpellationer av: 
Stefan Hanna (C) om DDR-motivet i Carolinabacken. 

Jonas Segersam (KD) om att tillvarata Uppsala kommuns intressen gentemot Sverigeförhandlingen 
och staten. 

Anna Manell (L) om elever som försvinner eller gifts bort. 

Benny Lindholm (L) om färdplan för flyktingmottagande. 

Jonas Segersam (KD) om handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 

Akten (5 st) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
/ 

/-tt 
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Uppsalai  KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 188 

Inlämnad motion 
KSN-2015-2345 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Motion av: 
Therez Olsson och Carolina Bringborn Anadol (båda M) om att införa Uppsalavärdar för fler vägar 
till jobb, samt för en ren och välkomnande kommun. 

Akten 

Justerandes sign 

/(d 

Utdragsbestyrkande 
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uPplele KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 189 

Valärenden 
KSN-2015-0004 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att förrätta val i enlighet med valberedningens förslag till beslut, bilaga A § 189, samt 

att omedelbart justera val av ledamöter till Uppsalahem AB och Studentstaden i Uppsala AB. 
bilaga B § 189. 

Ärendet 
Valberedningen är kommunfullmäktiges beredande organ i valärenden och lämnar förslag till 
fullmäktige gällande avsägelser, entlediganden och fyllnadsval. I ärendet föreligger valbered-
ningens protokoll från den 3 december 2015, bilaga A § 189. 

Vid sammanträdet lagda förslag antecknas med kursiv stil i valberedningens protokoll. 

Ordföranden föreslår omedelbar justering av val av ledamöter i Uppsalahem AB och Studentstaden 
i Uppsala AB, vilket fullmäktige bifaller. 

De valda 
Berörda organ 
Lönecenter 
Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
-0 
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Uppsala, 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 190 

Fråga av Christopher Lagerqvist (M) om vad som händer med Skogstorpets 
förskola i Lindbacken 
KSN-2015-2104 

Anföranden hålls av Caroline Andersson (S) och Christopher Lagerqvist (M). 

Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala, 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 191 

Interpellation av Stefan Hanna (C) om planer om tillfällig uppställningsplats 
för EU-migranter på kommunens mark 
KSN-2015-1837 

Anföranden hålls av Stefan Hanna (C), Hona Szatmåri Waldau (V), Simon Alm (SD), Mona 
Camara Sylvan (Fl), Pavel Gamov (SD), Johan Lundqvist (MP), Mohamad Hassan (L), Martin 
Wisell (KD) och Ylva Stadell (S). 

Ärendet 
Stefan Hanna (C) ställer frågor om planerna på tillfållig uppställningsplats för EU-migranter 
står i strid med likabehandlingsprincipen i kommunallagen. Att inrätta gratis eller kraftigt redu-
cerat boende för vissa EU-migranter, dessutom med stark koppling till ett folkslag, är därför inte 
förenligt med kommunallagen och likabehandlingsprincipen. 

hona Szatmåri Waldau (V) svarar att kommunen finansierar många verksamheter som riktar sig 
till specifika grupper, anpassade efter de omständigheter som råder för just den gruppen. Att 
erbjuda en målgruppsanpassad verksamhet är inte samma sak som att bryta mot kommunallagen 
och principen om likabehandling. 

Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala  alue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 192 

Vattenprogram för Uppsala kommun 
KSN-2015-1869 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Vattenprogram för Uppsala kommun enligt ärendets bilaga 1. 

Anmäls kommunstyrelsens beslut 

att anta ansvarsfördelning för vattenförvaltning 2016 enligt ärendets bilaga 2. 

Särskilt yttrande 
Särskilt yttrande avges av företrädrare för (M), (L), (C) och (KD), bilaga A § 192. 

Ärendet 
Uppsala kommun har en stark befolkningstillväxt och kan år 2050 hysa 280 000 — 340 000 invå-
nare. Befolkningstillväxten är överlag gynnsam för kommunen men medför samtidigt ett ökat 
tryck på vattenresurserna. Vi har utmaningar för att säkra tillgången på rent dricksvatten, hantera 
avloppsvatten och tillgängliggöra vatten för rekreation, och som också kan bevara och öka eko-
logiska värden. Klimatförändringen innebär risker för både perioder av torka och höga vatten-
flöden. Vi behöver säkra tillgången på vatten i perioder av torka och hantera stora mängder vatten 
vid stora flöden så att inte sociala, hälsomässiga, ekologiska och ekonomiska värden äventyras. 

Ett vattenprogram samt ansvarsfördelning för vattenförvaltning föreslås, visionen är att bevara och 
förstärka vattentillgångarna för dagens och framtida generationer. 

Yrkanden 
Maria Gardfiell (MP) yrkar, med instämmande av Hanna Mörck (V) och Erik Pelling (S), bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anföranden hålls av Örjan Berglund (C), Therez Olsson (M) och Anders A. Aronsson (L). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Alla nämnder 
Produktionsstyrelser 
Kommunala bolag 
Akten 

Juster ,ndes sign Utdragsbestyrkande 
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2uPente KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 193 

Förslag till skärpt kommungeografiskt klimatmål samt redovisning av Uppsalas 
nuvarande utsläpp av växthusgaser 
KSN-2015-1959 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna redovisningen av Uppsalas klimatutsläpp, 

att fastställa nytt skärpt och utvecklat klimatmål för åren 2030 till 2070: 

Uppsala — en fossilbränslefri välfårdskommun som bidrar med lösningar till global ekologisk 
återhämtning och välfärd. 

o Fossilfritt Uppsala 2030: Utsläppen av växthusgaser från energianvändning, transporter och 
arbetsmaskiner inom Uppsala kommungeografi ska senast år 2030 vara nära noll samt baseras 
på förnybara energikällor. 

o De samlade utsläppen av växthusgaser ska senast år 2040 vara nära noll, det vill säga ha 
minskat med cirka 90 %. 

o Klimatpositivt Uppsala 2050: De samlade utsläppen av växthusgaser ska senast år 2050 ha 
minskat med motsvarande mer än 100 %. 

o Utsläppen från samtliga utsläppskällor av växthusgaser ska senast år 2070 ha minskat med 
motsvarande cirka 110 %. 

Alla mål är i jämförelse mot år 1990 och mäts i absoluta tal. 

att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för klimatprotokollet ta fram en färdplan för 
målen 2030 -2070. 

Reservationer 
Tjänstgörande ledamöter i (M) och (C) reserverar sig enligt bilaga A § 193. 

Tjänstgörande ledamöter i (KD) reserverar sig enligt bilaga B § 193. 

Tjänstgörande ledamöter i (SD) reserverar sig till förmån för avslag på kommuntyrelsens förslag 
till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upealue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 193 (forts) 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att utvecklingen av utsläppen av växthusgaser i relation till 
kommunens årsredovisning för år 2014. Kommunfullmäktige har i IVE 2015-2018 uppdragit 
åt kommunstyrelsen att föreslå skärpta klimatmål. 

Yrkanden 
Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med följande tillägg: 

"att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för klimatprotokollet ta fram en färdplan för 
målen 2030-2070." 

Mohamad Hassan (L), Klas-Herman Lundgren (S), Urban Wästljung (L) och Hanna Mörck (V) 
instämmer i Maria Gardfiells (MP) yrkande. 

Therez Olsson (M) yrkar, med instämmande av Stefan Hanna (C) och Mia Nordström (C), bifall 
till kommunstyrelsens förslag till första att-sats och avslag på förslagets andra att-sats. 

Jonas Segersam (KD) yrkar i första hand återremiss av ärendet med följande motivering: 

"Ärendet bör kompletteras med varför de i miljö- och klimatprogrammet beskrivna tiderna för 
revidering av målen bör frångås och varför resultaten av klimatmötet i Paris och Miljömålsrådets 
redovisning av sitt uppdrag om klimatpolitiken inte kan inväntas." 
Bakgrundsupplysning avseende motivering redovisas i bilaga C § 193. 

I andra hand instämmer Jonas Segersam (KD) i Therez Olssons (M) yrkande. 

Simon Alm (SD) yrkar i första hand bifall till Jonas Segersams (KD) återremissyrkande och i 
andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anföranden hålls av Gunnar Hedberg (M) och Örjan Berglund (C). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ärendets avgörande denna dag å ena och Jonas Segersams (KD) 
yrkande om återremiss å andra sidan och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 
avgöras denna dag. 

Votering begärs och verkställs. JA-röster avges bifall till att ärendet avgörs denna dag och 
NEJ-röster för att ärendet ska återremitteras. Kommunfullmäktige beslutar med 57 JA-röster mot 
15 NEJ-röster att ärendet ska avgöras denna dag. 7 ledamöter avstår från att delta i omröstningen 
och 2 ledamöter är frånvarande. Hur enskilda ledamöter har röstat redovisas i voteringslista 1. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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fä Uppsala   KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 193 (forts) 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till 
första att-sats och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till 
andra att-sats och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Votering begärs och verkställs. JA-röster avges för bifall till kommunstyrelsens förslag till andra 
att-sats och NEJ-röster för avslag på förslaget. Kommunfullmäktige beslutar med 51 JA-röster mot 
25 NEJ-röster att bifalla kommunstyrelsens förslag till andra att-sats. 4 ledamöter avstår från att 
delta i omröstningen och 1 ledamot är frånvarande. Hur enskilda ledamöter har röstat redovisas i 
voteringslista 2. 

Ordföranden ställer slutligen proposition på bifall till respektive avslag på Maria Gardfj ells (MP) 
tilläggsyrkande och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Kommunstyrelsen 
Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

r6u 
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2uPente KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 194 

Idrotts- och fritidspolitiskt program 
KSN-2015-1825 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Idrotts- och fritidspolitiskt program för Uppsala kommun i enlighet med idrotts- och 
fritidsnämndens förslag. 

Reservationer 
Tjänstgörande ledamöter i (M), (L), (C) och (KD) reserverar sig enligt bilaga A § 194. 

Ärendet 
Idrotts- och fritidsnämnden har överlämnat ett förslag till idrotts- och fritidspolitiskt program för 
antagande av kommunfullmäktige. Programmet tar ett helhetsperspektiv på uppsalabomas fria tid. 
Det handlar om alla uppsalabor liksom i princip alla typer av fritidsaktiviteter. Möjligheterna till 
en aktiv och meningsfull fritid är en välfärdsfråga och utgör en starkt bidragande faktor för god 
folkhälsa och livskvalitet. 

Yrkanden 
Loa Mothata (S) yrkar, med instämmande av Karolin Lundström (V), Rickard Malmström (MP), 
Sadaf Nasiripour (Fl), hona Szatmåri Waldau (V) och Mona Camara Sylvan (Fl), bifall till kom-
munstyrelsens förslag till beslut. 

Markus Lagerquist (M) yrkar, med instämmande av Mia Nordström (C), Mohamad Hassan (L), 
Anne Lennartsson (C) och Jonas Segersam (KD), bifall till beslut i enlighet med den gemensamma 
reservationen i kommunstyrelsen från (M), (L), (C) och (KD). 

Anförande hålls av Cecilia Forss (M). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och beslut i enlighet 
med den gemensamma (M)-(L)-(C)-(KD)-reservationen i kommunstyrelsen å andra sidan och finner 
att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och verkställs. JA-röster avges för bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut och NEJ-röster bifall till Markus Lagerquist (M) yrkande. Kommunfullmäktige beslutar 
med 48 JA-röster mot 32 NEJ-röster att bifalla kommunstyrelsens förslag. 1 ledamot är från-
varande. Hur enskilda ledamöter har röstat redovisas i voteringslista 3. 

Idrotts- och fritidsnämnden 
Akten 

Utdragsbestyrkande Justerapdes sign 

_ 
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upP19,10, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 195 

Uppsala kommuns pedagogiska pris 2015 

Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet kl 17.00-17.10 för utdelning av kommunens 
pedagogiska priser för år 2015. Tre pristagare är utsedda och representerar förskola, grundskola 
och gymnasieskola. 

Kommunfullmäktiges ordförande Carl Lindberg (S) presenterar, tillsammans med utbildnings-
nämndens presidium, ordförande Caroline Andersson (S), 1:e vice ordförande Linda Eskilsson 
(MP) och 2:e vice ordförande Christopher Lagerqvist (M) årets pristagare. 

Förskola. Lena Terner, Rosendals förskola. 
Juryns motivering. Lena Terner skapar ett tryggt klimat för barnens lärande genom att se varje 
barns förmågor och uppmärksammar deras behov. I närheten av Lena får barnen möjligheter att 
växa i tilltro till sin förmåga och får spännande utmaningar som lyfter deras förmågor. Lena ser det 
kompetenta barnet! Lena är en spontan medupptäckare som snabbt läser av barnens intressen och 
förvandlar miljön efter vad som är viktigt för de små barnen. Hon bidrar till att utveckla förskolan 
genom att hela tiden hålla sig ajour med forskning och litteratur. Hon lyfter fram spännande 
diskussioner och reflektioner i förskolans arbetslag. Lena är en uppskattad pedagog bland både 
barn, föräldrar och kollegor. 

Grundskola. Mehrnosh Ensafmanesh, LYSA-enheten. 
Juryns motivering. Mehrnosh Ensafmanesh går in med stor kunskap och höga förväntningar på 
eleverna som är asylsökande och nyanlända. Hon har på kort tid skapat skolintroduktionsplaner som 
bidrar till att skolan säkerställer att varje elev får visa sina förmågor med hjälp av sitt modersmål. 
Utifrån dessa planer formuleras individuella mål för vgje elev. Mehrnosh träffar alla elever, från 
förskoleklass till årskurs 9 och därmed känner alla elever en stor trygghet med henne både i sin 
profession och som person. Mehrnosh arbetar utifrån skolans värdegrund för att alla ska känna ett 
tillstånd av: Trygghet, Tålamod, Tillit, Trivsel och Tillsammans. Rektor beskriver: "Med sitt 
engagemang, kunnighet och humor bidrar hon till att asylsökande elever med familjer får en god 
förebild, känner sig lyssnade på och möter en kunnig lärare" 

Gymnasieskola. Niklas Zetterling, Katedralskolan. 
Niklas Zetterlings djupa engagemang och personliga angreppssätt får elever att känna sig inklu-
derade och engagerade. Han svarar alltid på frågor på ett sådant sätt som gör att det känns som att 
det inte finns några dumma frågor. Hans prov och tester är alltid utmanande vilket leder till en 
konstant utveckling och en djupare förståelse. Niklas har en passion för sina ämnen och det leder till 
att han inspirerar och motiverar sina elever utifrån deras individuella behov. Han hjälper både de 
som vill gå snabbt fram och de som behöver extra hjälp. En elev beskriver:" Under Niklas lektioner 
känner jag mig inspirerad att lösa nya tal och applicera matematiken på verkligheten". 

Utdragsbestyrkande grL Justerandes sign 
C VID 



20(36) 

(J Plel.fi 	KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 196 

Ändring i föredragningslista 

Kommunfullmäktige beslutar 

att behandla återstående ärendena på föredragningslistan i enlighet med ordförandens förslag. 

Ändring i ärendenas ordning på föredragningslistan 
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att återstående ärenden på föredragningslistan behandlas 
enligt nedan: 

Ärende 123. Avgifter och viten vid ledningsförläggning och arbete på offentlig mark. 
Ärende 125. Utbetalande av partistöd. 
Ärende 129. Förslag till avgifter 2016 inom omsorgsnämndens verksamhetsområde. 
Ärende 130. Avgifter vid upplåtande av offentlig plats. 
Ärende 128. Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn. 
Ärende 127. Tider för kommunfullmäktiges sammanträden 2016. 
Ärende 124. Antagande av detaljplan för Nåsten 1:1, del av Uppsala kommun. 
Ärende 122. Avgifter för hemsjukvårdsinsatser. 
Ärende 126. Motion av Mohamad Hassan och Anna Manell (båda L) om fempunktsprogram 

för en skola i topp i Uppsala kommun. 

Justerandes sign 

 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsalaau  KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 197 

Avgifter och viten vid ledningsförläggning och arbete på offentlig mark 
KSN-2015-1865 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa avgifter för grävtillstånd och trafikanordningsplaner att gälla från och med 
1 januari 2016 i enlighet med gatu- och samhällsmiljönämndens förslag, 

att fastställa avgifter för ledningar och konstruktioner under markytan att gälla från och med 
1 januari 2016 i enlighet med gatu- och samhällsmiljönämndens förslag, samt 

att införa och fastställa vitesbelopp när grävtillstånd och trafikanordningsplan saknas samt när 
det finns fel och brister på arbetsplatser på kommunal offentlig mark i enlighet med gatu- och 
samhällsmilj önämndens förslag att gälla från och med 1 januari 2016. 

Ärendet 
Gatu- och samhällsmiljönämnden har överlämnat förslag till höjning av avgifter för grävtillstånd 
och trafikanordningsplaner, förslag till höjning av avgifter för ledningar och konstruktioner under 
markytan samt förslag på att införa och fastställa vitesbelopp när grävtillstånd och trafikanord-
ningsplan saknas samt när det finns fel och brister på arbetsplatser på kommunal offentlig mark 
samtliga förändringar att gälla från och med 1 januari 2016. 

Yrkande 
Johan Lundqvist (MP) yrkar, med instämmande av Mohamad Hassan (L), bifall till kommun- 
styrelsens förslag till beslut. 

Anföranden hålls av Mia Nordström(C) och Therez Olsson (M). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2 upPlele KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatutn: 2015-12-07 

§ 198 

Utbetalande av partistöd 2016 
KSN-2015-2163 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utbetala partistöd till partierna i kommunfullmäktige i enlighet med redovisningen i ärendet. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har den 29 maj 2014, § 137, fattat beslut om regler för partistöd i Uppsala 
kommun. Varje parti med representation i kommunfullmäktige erhåller per år dels ett grundstöd 
om 75 000 kronor och även ett stöd om 75 000 kronor per mandat i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om utbetalning i december före det år som partistödet avser. 

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

Anförande hålls av Mohamad Hassan (L). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Kommunfullmäktiges partier 
Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
1 '----2._ (K 
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upekaloi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 199 

Förslag till avgifter 2016 inom omsorgsnämndens verksamhetsområde 
KSN-2015-1960 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa oförändrad ersättning för ledsagarservice enligt socialtjänstlagen (SoL) samt enligt 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 275 kr/timme för all ledsagarservice 
som omfattas av valfrihetssystemet enligt omsorgsnämndens förslag att gälla från och med 1 januari 
2016, 

att fastställa ändring av månadsersättning för daglig verksamhet enligt omsorgsnämndens förslag 
att gälla från och med 1 januari 2016, samt 

att fastställa omsorgsnämndens avgifter enligt nämndens förslag att gälla från och med 
1 januari 2016. 

Ärendet 
Omsorgsnämnden har i samband med sitt yttrande på mål och budget 2016 överlämnat förslag 
till ändringar av ersättningar och avgifter 2016. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Omsorgsnämnden 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 200 

Avgifter vid upplåtelse av offentlig plats 
KSN-2015-1864 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa nya avgifter vid upplåtelse av offentlig plats att gälla från och med 1 januari 2016 i 
enlighet med gatu- och samhällsmiljönämndens förslag, samt 

att fastställa avgifter för mark för pedagogisk verksamhet, skolor/förskolor kvm/år 175 — 50 
att gälla retroaktivt från och med 1 januari 2015 i enlighet med gatu- och sarnhällsmiljönämndens 
förslag, 

Ärendet 
Gatu- och samhällsmiljönämnden har överlämnat förslag till nya avgifter vid upplåtelse av offentlig 
plats att gälla från 1 januari 2016 samt att avgifter för upplåtelse av mark för pedagogisk verksam-
het, skolor/förskolor kvm/år 175 —50 gäller retroaktivt från och med 1 januari 2015. Det vill säga 
en sänkning från 175 kronor/kvm/år till 50 kronor/kvm/år. 

Yrkande 
Johan Lundqvist (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med rättelse i den andra 
att-satsen avseende avgifter kvm/år som ska vara 175 - 50. 

Jonas Segersam (KD) instämmer i Johan Lundqvists (MP) yrkande. 

Anförande hålls av Mia Nordström (C). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till 
beslut med vid sammanträdet anmäld rättelse och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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Pnlue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 201 

Överenskommelse med Länsstyrelsen angående mottagande av 
ensamkommande barn 
KSN-2015-2242 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av asylsökande ensam-
kommande barn till ett antal om totalt 400 asylplatser under perioden 15 januari till 31 mars 2016 
för barn från 14 års ålder, 

att godkänna en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande 
barn med permanent uppehållstillstånd till ett antal om upp till 200 platser under samma period 
som ovan, 

att uppdra till kommunstyrelsen att teckna överenskommelse enligt punkterna ovan med 
Migrationsverket, 

att uppdra till berörda nämnder att möjliggöra en revidering av överenskommelsen med 
Migrationsverket med målsättningen att under året uppfylla det föreslagna fördelningstalet 
om 608 asylplatser för ensamkommande barn under 2016 samt, 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att planera för fler boendeplatser för ensamkommande barn 
med permanent uppehållstillstånd inom ramen för den statliga schablonersättningen för ensam-
kommande barn. 

Reservation 
Tjänstgörande ledamöter i (SD) reserverar sig till förmån för avslag på kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Ärendet 
Flyktingsituationen i Sverige och i Europa är den allvarligaste sedan andra världskriget. 
Under hösten 2015 har antalet asylsökande personer ökat markant i vårt land. Andelen 
ensamkommande barn som anländer till Sverige för att söka asyl har också ökat kraftigt 
under innevarande år. Migrationsverket beräknar att mellan 16 000 och 33 000 ensam-
kommande barn kommer att söka asyl i Sverige under 2016. 

Utdragsbestyrkande 
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551 Uppsala  ai KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 201 (forts) 

Yrkanden 
David Perez (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Margit Borgström(KD) yrkar, med instämmande av Rikard Sparby (M), Erik Pelling (S), Rickard 
Malmström (MP), Anders A. Aronsson (L) och hona Szatmåri Waldau (V), bifall till kommun-
styrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Migrationsverket 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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2uPente KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 202 

Tider för kommunfullmäktiges sammanträden 2016 
KSN-2015-1745 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att sammanträde med kommunfullmäktige under 2016 ska inledas klockan 13.15, beslutsärenden 
inleds klockan 14.30. Undantag från detta gäller sammanträdena om Mål och budget den 7 och 8 
november 2016 vilka inleds klockan 09.00 med beslutsärenden. 

Reservation 
Tjänstgörande ledamöter i (M), (L), (C) och (Kl)) reserverar sig till förmån för bifall till 
Christopher Lagerqvists (M) yrkande. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde vid samanträdet 2-3 november sammanträdesdagar för 2016. 
Något beslut i fråga om tid för sammanträdena togs inte utan ordföranden aviserade att han 
ämnade återkomma med ett förslag om tider vid dagens sammanträde. 

Kommunfullmäktiges presidium har diskuterat ärendet och Magnus Åkerman (M), 2:e vice 
ordförande, anmälde då att han kvarstod vid sin mening från tidigare beslut: 

"att sammanträde med kommunfullmäktige under 2015 ska inledas klockan 16.30. Beslutsärenden 
inleds klockan 17.30. Undantag från detta gäller sammanträdena om behandling av bokslut 2014 
den 27 april samt Mål och budget den 2 och 3 november vilka inleds klockan 09.00 med besluts-
ärenden," 

Yrkanden 
Christopher Lagerqvist (M) yrkar, med instämmande av Lars Harlin (M), Ehsan Nasari (C) och 
Benny Lindholm (L) bifall till beslut i enlighet med Magnus Åkermans (M) förslag och avslag på 
ordförandens förslag till beslut. 

Alf Karlsson (MP), 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige, yrkar bifall till ordförandens förslag 
till beslut, med instämmande av Erik Pelling (S) och Agneta Erikson (S). 

Anförande hålls av Anne Lennartsson (C). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på eget förslag beslut å ena och och Christopher Lagerqvists (M) 
yrkande å andra sidan och finner att fullmäktige bifaller ordförandens förslag. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsalaau  KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 202 (forts) 

Votering begärs och verkställs. JA-röster avges för bifall till ordförandes förslag till beslut och 
NEJ-röster för bifall till Christopher Lagerqvists (M) yrkande. Kommunfullmäktige beslutar med 
47 JA-röster mot 29 NEJ-röster att bifalla ordförandens förslag. 3 ledamöter avstår från att delta i 
omröstningen. 2 ledamöter är frånvarande. 

Akten 

Justerades sign Utdragsbestyrkande 
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upPleagi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 203 

Antagande av Detaljplan för Nåsten 1:1, del av, Uppsala kommun 
KSN-2013-0854 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta detaljplan för Nåsten 1:1, del av, Uppsala kommun. 

Ärendet 
Plan- och byggnadsnämnden har den 23 juni 2015 med hänvisning till planhandlingen, samråds-
redogörelsen samt utlåtande efter granskning överlämnat detaljplan för del av Nåsten 1:1 till kom-
munfullmäktige för antagande. Plan- och byggnadsnämnden beslutade även att en cykelvägskopp-
ling skulle säkerställas inför antagandet. Detaljplanen omfattar ingen mark för allmän plats och 
därmed tecknas inget exploateringsavtal med kommunen. Vägar och naturmark i planområdet är 
gemensamhetsanläggningar för de boende i området. 

Yrkanden 
Therez Olsson (M) yrkar, med instämmande av Trond Svendsen (MP) och Erik Pelling (S), bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Länsstyrelsen 
Plan- och byggnadsnämnden 
Sakägare och övriga enligt separat lista, bilaga § 203 
Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
' 
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2 LIPP,M1.9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 204 

Avgifter för hemsjukvårdsinsatser 
KSN-2015-1859 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avgift för hemsjukvårdsinsatser av legitimerad sjukvårdspersonal införs med 100 kronor per 
besök att gälla från och med 1 juli 2016, dock max 300 kronor i månaden, under förutsättning att 
avgiftsutrymme finns enligt gällande avgiftsregler. 

Ärendet 
Äldrenämnden har i sitt arbete med att nå en ekonomi i balans tagit fram förslag till höjning av 
vissa äldreomsorgsavgifter. Jämförelser har gjorts med andra kommuners avgiftssystem. Utgångs-
punkten för dessa jämförelser har varit en av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen 2014 genom-
förd kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem inom äldreomsorgen. 

Yrkande 
Ulla Johansson (KD) yrkar, med instämmande av Monica Östman (S), bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Besluts gång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Äldrenämnden 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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peke», KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 205 

Motion av Mohamad Hassan och Anna Manell (båda FP) om fem-punkts- 
program för en skola i topp i Uppsala kommun 
KSN-2014-1318 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen enligt föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Tjänstgörande ledamöter i (L) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Ärendet 
I motionen föreslås ett fempunktsprogram för en bättre skola. I svaret noteras att flera av de 
intentioner som motionärerna föreslår fångas redan upp av nationella satsningar och pågående 
utvecklingsarbete inom utbildningsnämnden. 

Yrkanden 
Anna Manell (L) yrkar bifall till motionen. 

Caroline Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och bifallsyrkande till 
motionen å andra sidan och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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toeleala KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 206 

Interpellation av Therez Olsson (M) om varför inte fler verktyg används för att 
få bättre fart på bostadsbyggandet i Uppsala 
KSN-2015-2102 

Anföranden hålls av Therez Olsson (M), Erik Pelling (S) och Trond Svendsen (MP). 

Ärendet 
Therez Olsson (M) tar i sin interpellation upp frågor kring verktyg som kan användas för att 
stimulera, förenkla och möjliggöra ett ökat byggande. Så kallade byggherreplaner nämns som ett 
verktyg som skulle kunna öka takten på bostadsbyggande. I plan- och byggnadsnämnden finns en 
gemensam målsättning att öka takten i bostadsbyggande med ambitionen att bygga 3 000 nya 
bostäder om året. 

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden svarar att man arbetar aktivt för att få 
fler aktörer till kommunen. En transparant markpolitik och en öppen och tydlig dialog och kom-
munikation med byggherrar och andra intressenter är ett kraftfullt verktyg att arbeta med, samt att 
projekt som snabbast kan leda till fårdiga bostäder har högsta prioritet. 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

t)-> 
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Plalue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 207 

Interpellation av Jonas Segersam (Kl)) om fler Attefallshus i Uppsala kommun 
KSN-2015-2103 

Anföranden hålls av Jonas Segersam (KD), Erik Pelling (S), Trond Svendsens (MP), Hanna 
Mörck (V), Therez Olsson (M). 

Ärendet 
Jonas Segersam (KD) frågar i interpellationen på om kostnader för uppförande av s k Attefallshus 
och på vilka sätt majoriteten vill utveckla och använda dessa för att lätta efterfrågan på bland annat 
studentboende i kommunen. 

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden svarar att Uppsala kommun har likt 
många andra kommuner antagit en taxa i linje med de rekommendationer som SKL anger. Det 
är positivt med bygglovsbefriade åtgärder som gör det möjligt för kreativa lösningar som kan 
underlätta och skapa mer bostäder, det tillskott som Attefallsåtgärder kan tillföra bostadsmarknaden 
är marginellt. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsalapii  KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 208 

Bordlagt ärende - fråga om engångsutbetalning för kommunens kostnader för 
flyktingmottagande 
KSN-2015-2330 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga behandlingen av ärendet. 

Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upealki KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 209 

Motioner inlämnade vid sammanträdet 
KSN-2015-2369, KSN-2015-2370 

Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Motioner: 
Ordföranden anmäler och föredrar i korthet vid sammanträdet inlämnade motioner av: 

Mohamad Hassan (L) om att utreda en ny skola mellan Gottsunda och Surmersta. 

Mohamad Hassan (L) om hur kommunen ska hantera avstängningar av gator vid ombyggnation. 

Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) om att införa inkluderingsjobb. 

Stefan Hanna (C) om särskild satsning på Vänge. 

Stefan Hanna (C) om Barnens träd. 

Stefan Hanna (C) om att anlägga pendlarparkeringar. 

Akten (6 st) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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få up ealue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

§ 210 

Julhälsning till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges ordförande Carl Lindberg (S) avslutar sammaträdet med tacka ledamöter 
och tjänstemän för deras arbete under hösten och tillönskar de närvarande en God Jul och ett Gott 
Nytt År, samt välkomnar alla tillbaka i till det nya årets första sammanträde i januari 2016. 

Fullmäktiges 2:e vice ordförande Magnus Åkerman (M) tackar å fullmäktiges vägnar ordföranden 
för hans arbete med att leda sammanträdena och uttrycker stor uppskattning för det arbete han 
lägger ner att tillsammans med övriga presidiet representera Uppsala kommun på bästa sätt. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Bilaga `I 

Närvarologg för ordinarie ledamöter 
Uppsala kommunfullmäkti es sammanträde den 7 december 2015 klockan 22:03:17. 

Ledamot Logg 

Marlene Burwick (S)  Kjell Viberg autoers. kl. 13:16 till kl. 19:57 (p15), Maria Gauffin-Röjestål ers. 
kl. 19:57 (p15) till kl. 20:42 (p9), Kjell Viberg ers. kl. 20:42 (p9) 

Erik Pelling (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Caroline Andersson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Ulrik Wärnsberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Hd e Klasson (S)  Maria Gauffin-Röjestål autoers. kl. 13:16 till kl. 18:00 (p6), ord. ankom kl. 
1800 (p6) 

Gustav Lantz (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 20:06 (p13), Gunilla Oltner ers. kl. 20:06 
(p13) 

Elnaz Alizadeh (S) Maria Patel autoers. kl. 13:16 
Peter Gustavsson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Loa Mothata (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Carl Lindberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Rahima Ortac (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 17:56 (p6), Björn Wall ers. kl. 17:56 (p6) 

Staffan Yngve (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Monica östman (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Inga-Lill Sjöblom (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Susanne Eriksson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Maffias Kristenson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 17:28 (p6), Bedo Kaplan ers. kl. 17:43 
(p6) 

Eva Christiernin (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Ove Hjorth (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Agneta Erikson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Klas-Herrman Lundgren (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Ylva Stadell (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Stavros Giangozoglou (S) Kerstin Westman autoers. kl. 13:16 
Fredrik Ahlstedt (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Therez Olsson (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Marta 	Obminska (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Liv Hahne (M) Hannes Beckman autoers. kl. 13:16 
Alexandra Westman (M) Johan Carlsson autoers. kl. 13:16 
Markus Lagerquist (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Cecilia Forss (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Mats Gyllander (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Christopher Lagerqvist (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 	 • 

Kristian P Ljungberg (M) Mats Hansen autoers. kl. 13:16 till kl. 19:42 (p6), Lars Harlin ers. kl. 19:43 
(p6) 

Magnus Åkerman (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Rickard Sparby (M) 
Lars Harlin autoers. kl. 13:16 till kl. 13:19, Arne Sandemo ers. kl. 13:25 (p2) 
till kl. 14:47(p4), Bekir Jusufbasic ers. kl. 14:48 (p4) till kl. 19:22 (p6), ord. 
ankom kl. 19:22 (p6) 

Gunnar Hedberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Sofia Spolander (M) Arne Sandemo ers. kl. 14:48 (p4) 
Inger Söderberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Maria Gardfjell (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 18:01 (p6), Asa Puide ers. kl. 18:01 (p6) 

Rickard Malmström (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Linda Eskilsson (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Johan Lundqvist (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Mohamad Tahir (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Tarja Onegård (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Alf Karlsson (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 



Ledamot Logg 
Eva Adler (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Trond Svendsen (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Johan Edstav (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Ahmad Orfali (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Mikaela Persson (MP) K011ike Montgomery autoers. kl. 13:16 
Hona Szatmåri Waldau (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Hanna Mörck (V) Karolin Lundström autoers. kl. 13:16 till kl. 13:23 (p2), ord, ankom kl. 13:24 
(p2) 

Sverker Äslund (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Javiera Cifuentes (V) Lars-Håkan Andersson autoers. kl. 13:16 

Tobias Smedberg (V) 
Florian Burmeister autoers. kl. 13:16 till kl. 13:23 (p2), Florian Burmeister ers. 
kl. 13:23 (p2) till kl. 13:24 (p2), Karolin Lundström ers. kl. 13:24 (p2) till kl. 
14:31 (p4), ord, ankom kl. 14:31 (p4) 

Liza Boöthius (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Kjell Haglund (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Edi Akay p 	(V)  Bodil Brutemark autoers. kl. 13:16 till kl. 13:23 (p2), Florian Burmeister ers. 
kl. 13:24 (p2) till kl. 16:31 (p6), Karolin Lundström ers. kl. 16:32 (p6) 

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

Eva Edwardsson (L) Peter Nordgren autoers. kl. 13:16 till kl. 13:34 (p16), ord. ankom kl. 13:34 
(p16) 

Benny Lindholm (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Anders A Aronsson (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Anders Westerlind (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Urban Wästljung (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Stefan Hanna (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Anne Lennartsson (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Örjan Berglund (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Mia Nordström (C) Ulf Schmidt autoers. kl. 13:16 till kl. 14:57 (p5), ord. ankom kl. 14:57 (p5) 
Ehsan Nasari (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Cecilia Carlqvist (C) Ulf Schmidt ers. kl. 16:02 (p5) till kl. 18:02 (p6), Karin Ericsson ers. kl. 20:06 
(p13) 

Pavel Gamov (SD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 20:47 (p7) 
Simon Alm (SD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 20:47 (p7) 

Mika el Johansson (SD)  Pirita Ouchterlony-Simu autoers. kl. 13:16 till kl. 19:57 (p15), Anders Sehlin 
ers. kl. 19:58 (p15) 

David Perez (SD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Sven VValfridsson (SD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Martin Wisell (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Jonas Segersam (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Torbjörn Aronson (KD) Ulla Johansson autoers. kl. 13:16 
Margit Borgström (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Mona Camara Sylvan (Fl) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Tomas Karlsson (Fl) Sadaf Nasiripour autoers. kl. 13:16 

'e?) 



Bilaga 1 

Närvarologg för ersättare 
Uppsala kommunfullmäkti es sammanträde den 7 december 2015 klockan 22:03:17. 

Ersättare Logg 
*Patrik Kjellin (S) 

*Kjell Viberg (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 19:57 (p15), ers. återk. kl. 20:39 (p9) 

*Sanna Eliasson (S) 
*Peder Granath (S) 

*Maria Gauffin-Röjestål (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 20:42 (p9), ers. återk. kl. 20:42 (p9) 

*Rafael Waters (S) 
*Maria Patel (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
*Bedo Kaplan (S) Ankom kl. 15:37 (p5) 
* Kerstin Westman (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Björn Wall (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
*Gunilla Oltner (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Hannes Beckman (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
*Arne Sandemo (M) Ankom kl. 13:24 (p2), utgår kl. 14:47(p4), ers. återk. kl. 14:48 (p4) 
*Sara Hägerström (M) 
* Johan Carlsson (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
*Carolina Bringborn Anadol (M) 

* Mats Hansen (M ) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 19:42 (p6), ers. återk. kl. 19:42 (p6), 
utgår kl. 19:43 (p6), ers. återk. kl. 19:43 (p6) 

" Lars Harlin (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 13:19, ers. återk. kl. 19:43 (p6) 
* Bekir Jusufbasic (M) Ankom kl. 14:45 (p4), utgår kl. 14:47 (p4), ers. återk. kl. 14:47 (p4) 
* Kullike Montgomery (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
*Asa Puide (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Jonas Andersson (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Helena Nordström-Källström 
(MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 

*Per-Eric Rosen (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
*Siw Björkgren (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
" Karolin Lundström (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
*Lars-Håkan Andersson (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 

* Florian Burmeister (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 16:32 (p6), ers. återk. kl. 16:32 (p6) 

* Bodil Brutemark (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 13:23 (p2), ers. återk. kl. 13:25 (p2) 

* Malin Sjöberg Högrell (L) 
* Peter Nordgren (L) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
*Agneta Simonsson (L) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 18:00 (p6) 
*Thea Andersson (L) Ankom kl. 14457 (p15)  06-bic;,--64,,iy_,),-6?,9 /3 tte, 
* Cecilia Oksanen (C) Ankom kl. 16:10 (p5), utgår kl. 17:36(p6) 	' 
* Ulf Schmidt (C) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 18:02 (p6) 
*Karin Ericsson (C) Ankom kl. 20:06 (p13) 
*Pirita Ouchterlony-Simu (SD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 19:57 (p15) 
*Anders Sehlin (SD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Lisen Burmeister (SD) 
* Ulla Johansson (KD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Ingemar Wirsen (KD) 
" Sadaf Nasiripour (Fl) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
*Daisy Kintu (Fl) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 17:59 (p6) 

fbì"1/1-12A2//  
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VALBEREDNINGEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-03 

Plats och tid: 	Stationsgatan 12, Aspen, kl: 8.00 — 8.15 

Ledamöter: 	Agneta Eriksson (S), ordförande 	Ersättare: 	Rikard Sparby (M) 
Inger Söderberg (M), v ordförande 	 Jonas Andersson (MP), tjg 
Liza Boöthius (V) 	 Ulla Johansson (1(1D), tjg 
Anders A. Aronsson (L) 
Anne Lennaitsson (C) 
David Perez (SD) 

Övriga deltagare: Astrid Anker, sekreterare 

Utses att justera: 	Rikard Sparby (M) 	 Paragrafer: 	61-67 

    

Underskrifter: 

   

   

Agneta Eriksson, ordförande 	 Rikard Sparby (M), justerare 

4)(110  k7P  - 
Astrid Anker, sekreterare 

1,, 



. )1:7 
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fAupp{kaloi VALBEREDNINGEN 

2(8) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-03 

§ 61 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Valberedningen beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§ 62 

Val av justerare 

Beslut 
Valberedningen beslutar 

att utse Rikard Sparby (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

91'6 
Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

C. 1- 



551 unna% VALBEREDNINGEN 

3(8) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-03 

§ 63 

Avsägelser och entlediganden 

Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att entlediga följande förtroendevalda från sina uppdrag: 

Uppsalahem AB Ledamot, tillika 
ordförande 

Elnaz Alizadeh (S) 

Studentstaden AB Ledamot, tillika 
ordförande 

Elnaz Alizadeh (S) 

Uppsalahem AB Ledamot Marcus Wennerström (S) 

Studentstaden AB Ledamot Marcus Wennerström (S) 

Namngivningsnämnden Ledamot Samuel E Lilja (1(D) 

Utbildningsnämnden Ersättare Sara Hägerström (M) 

Kommunfullmäktige Ersättare Sara Hägerström (M) 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

CA-b 



Justerandes sign 

Loma» VALBEREDNINGEN 

4(8) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-03 

§ 64 

Entledigande av ersättare i Regionförbundet Uppsala läns förbunds- 
fullmäktige 
KSN-2015-0004 

Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att entlediga Anders Hammarstedt (SD) beträffande uppdraget som ersättare i Regionförbundets 
fullmäktige. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 5 oktober 2015, § 138, att bevilja 
Anders Hammarstedts (SD) avsägelse beträffande uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
Avsägelsen omfattade inte hans plats som ersättare i Regionförbundets fullmäktige. 

Kommunallagens 4 kap 23 a § föreskriver att till ledamot eller ersättare i ett kommunalförbunds 
beslutande församling endast får väljas den som är ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens 
fullmäktige. I konsekvens med vad lagen förskriver föreslås därför kommunfullmäktige entlediga 
Anders Hammarstedt (SD) från uppdraget som ersättare i förbundsfullmäktige i Regionförbundet 
Uppsala län. 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
VALBEREDNINGEN 

5(8) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-03 

§ 65 

Entledigande av suppleant i Uppsala djurförsöksetiska nämnd 
KSN-2015-0004 

Ärendet 
Susanne Bomelöv (V) har i skrivelse till jordbruksverket hemställt om entledigande från sitt 
uppdrag som personlig suppleant i Uppsala djurförsöksetiska nämnd från den 10 januari 2016. 

Jordbruksverket har den 16 november beviljat begärt entledigande och önskar få förslag från 
Uppsala kommun på ny personlig suppleant. Bilaga. 

Jordbruksverket önskar svar senast den 31 december 2015. 

Akten 

OLT2j--)  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



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

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

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

2018-12-31 

2018-12-31 

2018-12-31 

2019-06-30 

2018-12-31 

Göran Olsson 	(S) 

(S) 

(S) 

Daniel 	 (KD) 
Wall Andersson 

(KD) 

Fredrik Hultman 	(M) 

Carl-Gustav 	(V) 
Jacobsson 

Bordläggs 	 (SD) 

upPleifi KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Datum 	 Diarienummer 
2015-12-02 

Kommunfullmäktiges valberedning 

Fyllandsval 

Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att förrätta nedanstående val: 

Nämnd, bolag stiftelse 
	Uppdragsperiod 	Namn 	 Parti 

mm./Uppdrag 	 t.o.m datum 

Uppsala Parkerings AB 

Ledamot 

Suppleant 

Suppleant 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Ledamot 

Namngivningsnämnden 

Ledamot 

Utbildningsnämnden 

Ersättare 

Uppsala djurförsöksetiska 
nämnd 
Suppleant 

Regionförbundet Uppsala län 

Ersättare 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se  
www.uppsala.se  



Nämnd, bolag stiftelse 
mm./Uppdrag 

Uppdragsperiod 
t.o.m datum 

Namn Parti 

Gäller intill shnet av den bolags- Susanne Eriksson 
stämma som följer efter nästa val 
till kommunfidlmäktige. 

Gäller intill slutet av den bolags-, Björn Wall 
stämma som följer efter nästa val 
till kommunfidlmäktige. 

Gäller intill slutet av den bolags- Susanne Eriksson 	(S) 
stämma som följer efter nästa val 
till kommunfullmäktige. 

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

(S) 

Uppsalahem AB 
Ledamot, tillika ordförande 

Uppsalahem AB 
Ledamot 

Studentstaden AB 
Ledamot, tillika ordförande 

Studentstaden AB 
Ledamot 

(S) 

(S) 

2 



2uPenio, VALBEREDNINGEN 

8(8) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-03 

§ 67 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäls. 

( 
Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

-- 
(":// 



Jordbruks 
verket 

Bilaga 
SKRIVELSE 	Dnr 5.2.18-11048/15 
2015-11-16 	 Nr 40042-15 

Enheten för försöksdjur och sällskapsdjur 
Tjitte de Vries 

UPPSALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Vaksalagatan 15 
753 75 UPPSALA 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink 	20 15 - 11- 24 

IT 	
_ Nirov 

Förordnande -av ledamot i Uppsala djurförsöksetiska 
nämnd 
I skrivelse till Jordbruksverket daterad den 10 november 2015 avsäger sig 
BORNELÖV SUSANNE sitt uppdrag som personlig suppleant för 
BJÖRKGREN SIV MARIANNE i Uppsala djurförsöksetiska nämnd från 
och med den 10 januari 2016. 

Jordbruksverket behöver förslag på vem som ska ersätta BORNELÖV 
SUSANNE som personlig suppleant och vill därför hemställa att 
UPPSALA KOMMUN Snarast inkommer med förslag på ledamot som är 
villig att åta sig uppdraget. Av förslaget ska följande framgå: namn, 
personnummer, adress, telefonnummer och e-mailadress. Den nya 
ledamoten bör utgöras av lekman som företräder allmänintresset och som 
inte är organiserad i någon djurskyddsförening, eftersom sådana ledamöter 
rekryteras i särskild Ordning. 

Svar önskas senast den 31 december 2015 

Inger Södergvi 
\,...... 

Jordbruksverket, 551 82 Jörikilpitig 
Tel: 03645 50 00 vx, Fax: 036-19 05 46 

inrdhrnlecvnelrotailinkuihrultevarltaf_cn_ 	tornof! Inlitv_inriihrultcvorltot_Ro 



Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Johan Lundqvist (Ml') 
Örjan Berglund (C) 	 Paragrafer: Ärende 118, valärenden 

Kommunfullmäktige den 7 december 2015. 

Carl Lindberg (S) ordförande 

han Lundqvi t (MP) justerare 

Astrid Anker, sekreterar 

r an Berglund (C) justerare 

Uppsala 4789 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Plats och tid: 

Presidium: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-07 

Uppsala Konsert och kongress kl 13.15- 

Carl Lindberg (S) ordförande 
Alf Karlsson (MP) 1:e vice ordförande 
Magnus Åkerman (M) 2:e vice ordförande 

Ärende nr 118, valärende. Omedelbar justering avseende val av 
ledamot, tillika ordförande och ledamot i Uppsalahem AB och 
Studenstaden i Uppsala AB. 

ANSLAG/BEVIS 	Justering avseende val av ledamot, tillika ordförande, i Uppsalahem AB och Studentstaden i Uppsala AB. 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 	 Kommunfullmäktige 
Datum: 	 2015-12-0,8f 
Datum för 	 2015-12-29'S 	 Datum för anslags nedtagande: 2015-12-30 
anslags uppsättande: 	 Sista dag för överklagande: 	2015-12-29 
Förvaringsplats 	Kommunledningskontoret, Stationsgatan 12. 
för protokollet: 

Underskrift: 	(d 	i AP/   
Astri Anker 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

-375 



Justerandes sign 

Uppsala 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201542-07 

Valärende 
KSN-2015-0004 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att som ledamot, tillika ordförande, i Uppsalahem AB och Studentstaden i Uppsala AB, välja 
Susanne Eriksson (S), i enlighet med förslag från valberedningen, 

att som ledamot i Uppsalahem AB och Studentstaden i Uppsala AB välja Björn Wall (S), samt 

att omedelbart justera beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger valberedningens protokoll från den 3 december 2015, samt vid sammanträdet 
framställt förslag vilket antecknas med kursiv stil i valberedningens protokoll. 

Ordföranden föreslår omedelbar justering av beslutet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag avseende val till Uppsalahem AB och 
Studentstaden i Uppsala AB och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

De valda 
Uppsalahem AB 
Studentstaden i Uppsala AB 
Teknik och service (lönecenter) 
Akten 

Utdragsbestyrkande 



Kommunfullmäktige 2015-12-07 	 Bilaga A § 192 

Särskilt yttrande 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

Alliansen i Uppsala kommun är mycket positiva till att det äntligen gör ett gemensamt arbete 
för att nå gemensamma långsiktiga lösningar och för att hantera olika intressen och 
målkonflikter inom vattenarbetet, något som är viktigt för ökad och hållbar tillväxt i hela vår 
kommun. 

Vi välkomnar att vattenprogrammet tar sikte på ett Uppsala i utveckling som inrymmer 350 
000 invånare år 2050. Det är angeläget att planering för dagvattenhanteringen görs med 
respekt för bebyggelse, parker, idrottsytor och annan infrastruktur. Många framgångsrika 
exempel finns där detta kan göras integrerat. Som exempel kan dagvatten mynna ut ytligt i 
parkmiljöer. Vidare står att bebyggelse och rekreation inte får ske på bekostnad av hävdade 
beten m.m. Detta stycke bör stude-ras djupare inom ramen för kommunens översiktsplan och 
planerna för utvecklingen av sydöstra Uppsala. 

Inom ramen för vattenprogrammet kommer en handlingsplan att upprättas och revideras 
årligen. De åtgärder som föreslås i vattenprogrammet är dock i många fall kostsamma och vi 
ser inte att det finns möjlighet att avsätta medel för att genomföra alla förändringar genast, 
utan ser vattenprog-rammet som ett långsiktigt arbete. En priortieringsordning för detta bör 
upprättas för att handlings-planen ska få genomslagskraft och bli så effektiv som möjligt. För 
att målet om naturligt och rent vatten ska uppnås bör kommunens ansvar i tillsynsfrågan 
tydliggöras. 

Bland annat framgår det i ärendet att vandringsvägar ska finnas för fisk, utter och andra 
vatten-levande arter i hela kommunens vattendrag. Olika lösningar lämpar sig dock väldigt 
olika inom områden och för olika arter. Flertalet åtgärder kan medföra stora kostnader. För att 
på bästa sätt ta ansvar för ekonomin och samtidigt nå bäst milj önytta behöver en 
prioriteringsordning arbetas fram inom ramen för den mer utförliga handlingsplan som arbetas 
fram år 1. Länsstyrelsen i Uppsala läns milj öenhet tog under 2009 fram en kartläggning för 
fria vandringsvägar i länet. I kartläggningen finns också en övergripande prioritering. Vi anser 
att det är angeläget att prioriteringar görs även för att nå bästa resultat inom Uppsala kommun. 

Fredrik Ahlstedt (M), Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) 



Kommunfullmäktige 2015-12-07 	 Bilaga A § 193 

Reservation 
Moderaterna och Centerpartiet 

Våra partier vill verka för ambitiösa och seriösa klimatmål som tas fram i stor politisk 
enighet. Därför har vi har skärpt kraven sju gånger de senaste åtta åren och landat i ett 
klimatprogram som tar sikte på långsiktigt hållbara mål. Att anta ett nytt klimatmål redan ett 
år efter revideringen av Uppsala kommuns nuvarande, och Sveriges i nuläget mest ambitiösa, 
klimatmål ligger olämpligt i tiden. Dels innan det stundande klimatmötet i Paris, dels innan 
den av regeringen tillsatta och pågående Milj ömålsberedningen presenterats. 

Det dokument som nu ligger till grund för klimatmålet är skrivet med Cancunmötet år 2010 
som bas, ett möte som tyvärr inte levererade någon större skillnad mot överenskommelsen i 
Köpenhamn år 2009. Därtill har FN:s klimatpanel IPCC kommit med ett helt nytt underlag 
sedan dess år 2013-2014, som kommer ligga till grund för de stundande Parisförhand-
lingarna. Vi anser att Uppsala kommun inte bör anta planer som bygger på överenskommelser 
som snart kan komma att vara obsoleta eller på ett icke-uppdaterat underlag. 

Sveriges regering har ännu inte lagt några förslag om mål för 2030, 2040 och 2050 på 
nationellt plan, i väntan på vad Milj ömålsberedningens utredning kommer fram till, så som 
exempelvis förslag om ny nationell klimatlag 
(se: http://www.regeringen.se/artiklar/2015/04/uppdrag-om-ett-klimatpolitiskt-ramverk-for-
sverige). Vi ser det som positivt att Uppsala leder Sveriges klimatarbete. För att börja i rätt 
ände borde därför en så pass framsynt och duktig klimatkommun som Uppsala invänta hur det 
nya globala respektive nationella ramverket ser ut innan man antar såhär långtgående 
klimatmål. 

Samtliga partier i Uppsalas kommunfullmäktige var eniga i beslutet om det nuvarande klimat-
målet. Det är dessutom förankrat med mycket viktiga samarbetspartner vilka även är stora 
arbetsgivare i Uppsala, till exempel GE, Vattenfall, Uppsala universitet och Uppsala läns 
landsting. Har man mycket viktiga samarbetsparter som dessa för att uppnå målen bör det 
också vara självklart att förankra förändrade mål med dem. Det har framkommit att detta inte 
har gjorts vilket allvarligt kan försvåra i arbetet att nå målen. 

I takt med att teknologin utvecklas och nationella mål fastställs bör självklart kommunens 
målsättningar uppdateras. I underlaget till stärkta målsättningar finns dock inga referenser till 
tekniska landvinningar som motiverar att målsättningarna redan ska anses kloka att revidera. 
Målsättningarna för Uppsala Klimatprotokoll är i nuläget ambitiösa men också motiverande. 
Det nu föreslagna klimatmålet blir snudd på orealistiskt när man ska reglera även de fordon 
som passerar Uppsala eller flygresor som görs från Arlanda, något som rimligtvis först för-
ankras på ett nationellt plan då det berör ett större område än bara Uppsala kommun. Därför 
reserverar vi oss mot beslutet. 

Fredrik Ahlstedt (M) och Stefan Hanna (C) 
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Reservation 
Kristdemokraterna 

I februari 2014 antog kommunfullmäktige ett miljö- och klimatprogram för perioden 2014-
2023. Där anges att programmet ska utvärderas 2016 och 2020. Programmets långsiktiga 
klimatmål tar sikte på år 2050 och är baserade på bedömningar som gjorts nationellt och 
internationellt baserat på FN:s klimatpanels summerade rapporter 2007. Det nämns också att 
kommunen ska analysera Klimatpanelens rapporter från hösten 2013 för att bedöma 
eventuella förändringar av de långsiktiga målen. 

För närvarande pågår även det internationella klimattoppmötet i Paris. Resultatet av detta är 
ännu oklart. Milj ömålsberedningen fick i slutet av 2014 ett tilläggsuppdrag från regeringen 
om att ta fram förslag på ett klimatpolitiskt ramverk och en strategi för hur en samlad och 
långsiktig klimatpolitik kan utformas. Uppdraget ska redovisas senast 15 februari 2016, alltså 
om drygt två månader. 

Förslaget som majoriteten lade fram var rörigt och målen blir svåra att nå och följa upp. Vi 
kristdemokrater anser att i sådana viktiga frågor som klimat och miljö måste målen för all del 
vara ambitiösa, men framförallt vara tydliga och realistiska. 

Mot bakgrund av att vi ännu har att invänta nationella och internationella riktlinjer tycker vi 
att det är klokt att avvakta en revidering av det lokala programmet. Vi yrkade därför på åter-
remiss med motiveringen att ärendet bör kompletteras med varför de i miljö- och klimat-
programmet beskrivna tiderna för revidering av målen bör frångås, och varför resultaten av 
klimatmötet i Paris och Milj ömålsrådets redovisning av sitt uppdrag om klimatpolitiken ej kan 
inväntas. 

Eftersom majoritetens förslag dock gick igenom valde vi att i kommunstyrelsen ställa oss 
bakom Liberalernas yrkande om att ta fram en fårdplan kring hur målen ska nås. 

Jonas Segersam (KD) 
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Balgrund till motivering om återremiss. 
Kristdemokraterna 

I februari 2014 antog kommunfullmäktige ett miljö- och klimatprogram för perioden 
2014-2023. I detta program anges att programmet ska utvärderas 2016 och 2020. 
Programmets långsiktiga klimatmål som tar sikte på år 2050, är baserade på bedömningar som 
gjorts nationellt och internationellt baserat på FN:s klimatpanels summerade rapporter 2007. I 
programmet nämns att kommunen ska analysera Klimatpanelens rapporter från hösten 2013 
för att bedöma eventuella förändringar av de långsiktiga målen. 

För närvarande pågår det internationella klimattoppmötet i Paris. Resultatet av detta är ännu 
oklart. Mötet avslutas den 11 december. 

Milj ömålsberedningen fick i slutet av 2014 ett tilläggsuppdrag från regeringen om att ta fram 
förslag på ett klimatpolitiskt ramverk och en strategi för hur en samlad och långsiktig 
klimatpolitik kan utformas. Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2016, alltså om 
drygt två månader. 

Jonas Segersam (KD) 



Voteringslista nr. 1 
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 7 december 2015 klockan 16:19:31. 
120. Förslag skärpt kommungeografiskt klimatmål samt redovisning av Uppsalas nuvarande utsläpp 
av växthusgaser. Bifall ärendets avgörande denna dag röstar ja, bifall återremiss röstar nej  
Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Marlene Burwick (S) Alla Kjell Viberg X 
Erik Pelling (S) Alla X 
Caroline Andersson (S) Alla X 
Ulrik Wärnsberg (S) Alla X 
Hilde Klasson (S) Alla Maria Gauffin-Röjestäl X 
Gustav Lantz (S) Alla X 
Elnaz Alizadeh (S) Alla Maria Patel X 
Peter Gustavsson (S) Alla X 
Loa Mothata (S) Alla X 
Carl Lindberg (S) Alla X 
Rahima Ortac (S) Alla X 
Staffan Yngve (S) Alla X 
Monica östman (S) Alla X 
Inga-Lill Sjöblom (S) Alla X 
Susanne Eriksson (S) Alla X 
Mattias Kristenson (S) Alla X 
Eva Christiernin (S) Alla X 
Ove Hjorth (S) Alla X 
Agneta Erikson (S) Alla X 
Klas-Herrnnan Lundgren (S) Alla X 
Ylva Stadell (S) Alla X 
Stavros Giangozoglou (S) Alla Kerstin Westman X 
Fredrik Ahlstedt (M) Alla X 
Therez Olsson (M) Alla X 
Marta Obminska (M) Alla X 
Liv Hahne (M) Alla Hannes Beckman X 
Alexandra Westman (M) Alla Johan Carlsson X 
Markus Lagerquist (M) Alla X 
Cecilia Forss (M) Alla X 
Mats Gyllander (M) Alla X 
Christopher Lagerqvist (M) Alla X 
Kristian P Ljungberg (M) Alla Mats Hansån X 
Magnus Åkerman (M) Alla X 
Rickard Sparby (M) Alla Bekir Jusufbasic X 
Gunnar Hedberg (M) Alla X 
Sofia Spolander (M) Alla Arne Sandemo X 
Inger Söderberg (M) Alla X 
Maria Gardfjell (MP) Alla X 
Rickard Malmström (MP) Alla X 
Linda Eskilsson (MP) Alla X 
Johan Lundqvist (MP) Alla X 
Mohamad Tahir (MP) Alla X 
Tarja Onegärd (MP) Alla X 
Alf Karlsson (MP) Alla X 
Eva Adler (MP) Alla X 
Trond Svendsen (MP) Alla X 
Johan Edstav (MP) Alla X 
Ahmad Orfali (MP) Alla X 
Mikaela Persson (MP) Alla K011ike Montgomery X 
llona Szatmåri Waldau (V) Alla X 

Transport: 48 0 0 2 



Transport: 48 0 0 2 

Ledamöter Parti Kret  Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Hanna Mörck (V) Alla X 
Sverker Aslund (V) Alla X 
Javiera Cifuentes (V) Alla Lars-Håkan Andersson X 
Tobias Smedberg (V) Alla X 
Liza Boöthius (V) Alla X 
Kjell Haglund (V) Alla X 
Edip Akay (V) Alla Florian Burmeister X 
Mohamad Hassan (L) Alla X 
Anna Manell (L) Alla X 
Eva Edwardsson (L) Alla X 
Benny Lindholm (L) Alla X 
Anders A Aronsson (L) Alla X 
Anders Westerlind (L) Alla X 
Urban Wästljung (L) Alla X 
Stefan Hanna (C) Alla X 
Anne Lennartsson (C) Alla X 
Örjan Berglund (C) Alla X 
Mia Nordström (C) Alla X 
Ehsan Nasari (C) Alla X 
Cecilia Carlqvist (C) Alla Ulf Schmidt X 
Pavel Gannov (SD) Alla X 
Simon Alm (SD) Alla X 
Mikael Johansson (SD) Alla Pirita Ouchterlony-Simu X 
David Perez (SD) Alla X 
Sven Walfridsson (SD) Alla X 
Martin Wisell (KD) Alla X 
Jonas Segersam (KD) Alla X 
Torbjörn Aronson (KD) Alla Ulla Johansson X 
Margit Borgström (KD) Alla X 
Mona Camara Sylvan (Fl) Alla X 
Tomas Karlsson (Fl) Alla Sadaf Nasiripour X 

SUMMA: 57 15 7 2 

9U-1') 



Voteringslista nr. 2 
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 7 december 2015 klockan 16:22:47. 
120. Förslag skärpt kommungeografiskt klimatmål samt redovisning av Uppsalas nuvarande utsläpp 
av växthusciaser. Bifall komnnunst relsens andra att sats röstar ia. avslaa densamma röstar ne 

Ledamöter Parti Kret  Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Marlene Burwick (S) Alla Kjell Viberg X 
Erik Pelling (S) Alla X 
Caroline Andersson (S) Alla X 
Ulrik Wärnsberg (S) Alla X 
Hilde Klasson (S) Alla Maria Gauffin-Röjestål X 
Gustav Lantz (S) Alla X 
Elnaz Alizadeh (S) Alla Maria Patel X 
Peter Gustavsson (S) Alla X 
Loa Mothata (S) Alla X 
Carl Lindberg (S) Alla X 
Rahima Ortac (S) Alla X 
Staffan Yngve (S) Alla X 
Monica östman (S) Alla X 
Inga-Lill Sjöblom (S) Alla X 
Susanne Eriksson (S) Alla X 
Mattias Kristenson (S) Alla X 
Eva Christiernin (S) Alla X 
Ove Hjorth (S) Alla X 
Agneta Erikson (S) Alla X 
Klas-Herrman Lundgren (S) Alla X 
Ylva Stadell (S) Alla X 
Stavros Giangozoglou (S) Alla Kerstin Westman X 
Fredrik Ahlstedt (M) Alla X 
Therez Olsson (M) Alla X 
Marta Obminska (M) Alla X 
Liv Hahne (M) Alla Hannes Beckman X 
Alexandra Westman (M) Alla Johan Carlsson X 
Markus Lagerquist (M) Alla X 
Cecilia Forss (M) Alla X 
Mats Gyllander (M) Alla X 
Christopher Lagerqvist (M) Alla X 
Kristian P Ljungberg (M) Alla Mats Hansen X 
Magnus Åkerman (M) Alla X 
Rickard Sparby (M) Alla Bekir Jusufbasic X 
Gunnar Hedberg (M) Alla X 
Sofia Spolander (M) Alla Arne Sandemo X 
Inger Söderberg (M) Alla X 
Maria Gardfjell (MP) Alla X 
Rickard Malmström (MP) Alla X 
Linda Eskilsson (MP) Alla X 
Johan Lundqvist (MP) Alla X 
Mohamad Tahir (MP) Alla X 
Tarja Onegård (MP) Alla X 
Alf Karlsson (MP) Alla X 
Eva Adler (MP) Alla X 
Trond Svendsen (MP) Alla X 
Johan Edstav (MP) Alla X 
Ahmad Orfali (MP) Alla X 
Mikaela Persson (MP) Alla Köllike Montgomery X 
llona Szatmåri Waldau (V) Alla X 

Transport: 35 14 0 1 

(J KIL) 



Transport: 35 14 0 1 

Ledamöter Parti Kret  Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Hanna Mörck (V) Alla X 
Sverker Aslund (V) Alla X 
Javiera Cifuentes (V) Alla Lars-Håkan Andersson X 
Tobias Smedberg (V) Alla X 
Liza Boäthius (V) Alla X 
Kjell Haglund (V) Alla X 
Edip Akay (V) Alla Florian Burmeister X 
Mohamad Hassan (L) Alla X 
Anna Manell (L) Alla X 
Eva Edwardsson (L) Alla X 
Benny Lindholm (L) Alla X 
Anders A Aronsson (L) Alla X 
Anders Westerlind (L) Alla X 
Urban Wästljung (L) Alla X 
Stefan Hanna (C) Alla X 
Anne Lennartsson (C) Alla X 
Örjan Berglund (C) Alla X 
Mia Nordström (C) Alla X 
Ehsan Nasari (C) Alla X 
Cecilia Carlqvist (C) Alla Ulf Schmidt X 
Pavel Gamov (SD) Alla X 
Simon Alm (SD) Alla X 
Mikael Johansson (SD) Alla Pirita Ouchterlony-Sinnu X 
David Perez (SD) Alla X 
Sven Walfridsson (SD) Alla X 
Martin Wisell (KD) Alla X 
Jonas Segersam (KD) Alla X 
Torbjörn Aronson (KD) Alla Ulla Johansson X 
Margit Borgström (KD) Alla X 
Mona Camara Sylvan (Fl) Alla X 
Tomas Karlsson (Fl) Alla Sadaf Nasiripour X 

SUMMA: 51 25 4 1 

(öU 
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Reservation 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 

Alliansen i Idrott och fritidsnämnden i Uppsala kommun vill att nämndens verksamheter skall 
utvecklas på ett sådant sätt att det motsvarar det moderna samhällets krav. Uppsala är 
Sveriges fjärde storstad och bör därför kunna erbjuda båda breddidrott, spontanidrott och 
elitidrott av nationell toppklass. Detta förutsätter satsningar på bredd såväl som moderna 
arenor, samverkan med näringsliv, skola och äldrevård samt att olika aktörer får verka inom 
nämndens olika verksamheter. 

Vi ser nu hur en den rödgröna majoriteten försöker att backa in i framtiden genom att katego-
riskt säga nej till tydligt formulerade mål och formuleringar kring utformningen av en modern 
idrott- och fritid i Uppsala kommun. Den positiva utveckling som vi sett under senare år 
riskerar därmed att stanna av vilket såväl idrottsrörelsen i stort som elitidrotten ser på med 
oro. 
Alliansen vill tvärtemot majoriteten inte bromsa in utan istället fortsätta att utveckla Uppsala 
kommun. Det är ingen självklarhet att det går bra för Uppsala. En god utveckling förutsätter 
politiska inriktningsbeslut som ser och förstår det moderna samhällets krav på utveckling och 
förnyelse. 

Förslaget till idrott- och fritidspolitiskt program är i grunden bra med behöver stärkas upp 
inom vissa centrala delar. Alliansen reserverar sig därför mot förslaget till idrotts- och fritids-
politisk program till förmån för förslaget med de av oss föreslagna ändringarna nedan: - 

s. 3: 	det andra "alla" stryks. 
s. 5, ny text: De stora publik- och evenemangsarenoma är tillgängliga, trygga, moderna 

och tilltalande givet den nya tidens krav på elitidrott. 
s. 5, ny text: 	Tillgången till kultur- och idrottsevenemang är av högsta nationella klass 

givet att Uppsala är en av Sveriges fyra storstäder. 
s. 7, ny text 	Ett rikt utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är en viktig del av 

människors livskvalité. En väl utbyggd kommunal infrastruktur avseende 
såväl organiserad som spontanidrott är en viktig del för kommuninvånarnas 
livskvalitet och varumärket Uppsala. 

s. 7, ny text: Elitidrott som på ett systematiskt sätt samverkar med näringsliv och kommu-
nen bidrar till att skapa jobb och tillväxt. 

s. 9, ny text: Utbudet avseende elit, bredd och spontanidrott skall vara modernt och följa 
med den utveckling som sker i samhället i stort. 

s. 11: 	Första punkten stryks 
s. 12, ny punkt:Idrotten skall på ett systematiskt sätt samverka med verksamheten inom 

äldrevård och skola kopplat till modern forskning inom dessa områden. 
s. 13: 	Ordet "valfrihet" läggs till. 
s. 17: 	Bland externa källor bör olika näringslivsorganisationer inom besöks-

näringen läggas till. 

Fredrik Ahlstedt (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) 



Voteringslista 3 
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 7 december 2015 klockan 17:55:20. 
121. Idrotts-  och fritids politiskt program. Bifall KS förslag röstar ja, avslag detsamma röstar ne 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Marlene Burwick (S) Alla Kjell Viberg X 
Erik Pelling (S) Alla X 
Caroline Andersson (S) Alla X 
Ulrik Wärnsberg (S) Alla X 
Hilde Klasson (S) Alla Maria Gauffin-Röjestål X 
Gustav Lantz (S) Alla X 
Elnaz Alizadeh (S) Alla Maria Patel X 
Peter Gustavsson (S) Alla X 
Loa Mothata (S) Alla X 
Carl Lindberg (S) Alla X 
Rahima Ortac (S) Alla X 
Staffan Yngve (S) Alla X 
Monica östman (S) Alla X 
Inga-Lill Sjöblom (S) Alla X 
Susanne Eriksson (S) Alla X 
Mattias Kristenson (S) Alla Bedo Kaplan X 
Eva Christiernin (S) Alla X 
Ove Hjorth (S) Alla X 
Agneta Erikson (S) Alla X 
Klas-Herrman Lundgren (S) Alla X 
Ylva Stadell (S) Alla X 
Stavros Giangozoglou (S) Alla Kerstin Westman X 
Fredrik Ahlstedt (M) Alla X 
Therez Olsson (M) Alla X 
Marta Obminska (M) Alla X 
Liv Hahne (M) Alla Hannes Beckman X 
Alexandra Westman (M) Alla Johan Carlsson X 
Markus Lagerquist (M) Alla X 
Cecilia Forss (M) Alla X 
Mats Gyllander (M) Alla X 
Christopher Lagerqvist (M) Alla X 
Kristian P Ljungberg (M) Alla Mats Hansen X 
Magnus Akerman (M) Alla X 
Rickard Sparby (M) Alla Bekir Jusufbasic X 
Gunnar Hedberg (M) Alla al:1111#11$11MW 	e 121E1 rlä X 
Sofia Spolander (M) Alla Arne Sandemo X 
Inger Söderberg (M) Alla X 
Maria Gardfjell (MP) Alla X 
Rickard Malmström (MP) Alla X 
Linda Eskilsson (MP) Alla X 
Johan Lundqvist (MP) Alla X 
Mohamad Tahir (MP) Alla X 
Tarja Onegård (MP) Alla X 
Alf Karlsson (MP) Alla X 
Eva Adler (MP) Alla X 
Trond Svendsen (MP) Alla X 
Johan Edstav (MP) Alla X 
Ahmad Orfali (MP) Alla X 
Mikaela Persson (MP) Alla Ktfilike Montgomery X 
llona Szatmåri Waldau (V) Alla X 

Transport: 35 15 0 0 

9/L 



Transport: 35 15 0 0 

Ledamöter Parti Kret  Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Hanna Mörck (V) Alla X 
Sverker Aslund (V) Alla X 
Javiera Cifuentes (V) Alla Lars-Håkan Andersson X 
Tobias Smedberg (V) Alla X 
Liza Boäthius (V) Alla X 
Kjell Haglund (V) Alla X 
Edip Akay (V) Alla Karolin Lundström X 
Mohamad Hassan (L) Alla X 
Anna Manell (L) Alla X 
Eva Edwardsson (L) Alla X 
Benny Lindholm (L) Alla X 
Anders A Aronsson (L) Alla X 
Anders Westerlind (L) Alla X 
Urban Wästljung (L) Alla X 
Stefan Hanna (C) Alla X 
Anne Lennartsson (C) Alla X 
Örjan Berglund (C) Alla X 
Mia Nordström (C) Alla X 
Ehsan Nasari (C) Alla X 
Cecilia Carlqvist (C) Alla Ulf Schmidt X 
Pave! Gamov (SD) Alla X 
Simon Alm (SD) Alla X 
Mikael Johansson (SD) Alla Pirita Ouchterlony-Simu X 
David Perez (SD) Alla X 
Sven Walfridsson (SD) Alla X 
Martin Wisell (KD) Alla X 
Jonas Segersam (KD) Alla X 
Torbjörn Aronson (KD) Alla Ulla Johansson X 
Margit Borgström (KD) Alla X 
Mona Camara Sylvan (Fl) Alla X 
Tomas Karlsson (Fl) Alla Sadaf Nasiripour X 

SUMMA: 48 32 0 1 
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Voteringslista nr. 4 
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 7 december 2015 klockan 20:32:59. 
127. Tider för kommunfullmäktiges sammanträden 2016. Bifall kommunfullmäktiges ordförandes 
försla röstar la. bifall 2 vice ordförandens förslao röstar nej  

Ledamöter Parti Kret  Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Marlene Burwick (S) Alla Maria Gauffin-Röjestål X 
Erik Pelling (S) Alla X 
Caroline Andersson (S) Alla X 
Ulrik Wärnsberg (S) Alla X 
Hilde Klasson (S) Alla X 
Gustav Lantz (S) Alla Gunilla Oltner X 
Elnaz Alizadeh (S) Alla Maria Patel X 
Peter Gustavsson (5) Alla X 
Loa Mothata (S) Alla X 
Carl Lindberg (S) Alla X 
Rahima Ortac (S) Alla Björn Wall X 
Staffan Yngve (S) Alla X 
Monica östman (S) Alla X 
Inga-Lill Sjöblom (S) Alla X 
Susanne Eriksson (S) Alla X 
Mattias Kristenson (S) Alla Bedo Kaplan X 
Eva Christiernin (S) Alla X 
Ove Hjorth (S) Alla X 
Agneta Erikson (S) Alla X 
Klas-Herrman Lundgren (S) Alla X 
Ylva Stadell (S) Alla X 
Stavros Giangozoglou (S) Alla Kerstin Westman X 
Fredrik Ahlstedt (M) Alla X 
Therez Olsson (M) Alla X 
Marta 	Obminska (M) Alla X 
Liv Hahne (M) Alla Hannes Beckman X 
Alexandra Westman (M) Alla Johan Carlsson X 
Markus Lagerquist (M) Alla X 
Cecilia Forss (M) Alla X 
Mats Gyllander (M) Alla X 
Christopher Lagerqvist (M) Alla X 
Kristian P Ljungberg (M) Alla Lars Harlin X 
Magnus Åkerman (M) Alla X 
Rickard Sparby (M) Alla X 
Gunnar Hedberg (M) Alla X 
Sofia Spolander (M) Alla Arne Sandemo X 
Inger Söderberg (M) Alla X 
Maria Gardfjell (MP) Alla Åsa Puide X 
Rickard Malmström (MP) Alla X 
Linda Eskilsson (MP) Alla X 
Johan Lundqvist (MP) Alla X 
Mohamad Tahir (MP) Alla X 
Tarja Onegård (MP) Alla X 
Alf Karlsson (MP) Alla X 
Eva Adler (MP) Alla X 
Trond Svendsen (MP) Alla X 
Johan Edstav (MP) Alla X 
Ahmad Orfali (MP) Alla X 
Mikaela Persson (MP) Alla Kullike Montgomery X 
Hona Szatmåri Waldau (V) Alla X 

Transport: 35 15 0 0 



Transport: 35 15 0 0 

Ledamöter Parti Kret  Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Hanna Mörck (V) Alla X 
Sverker Aslund (V) Alla X 
Javiera Cifuentes (V) Alla Lars-Håkan Andersson X 
Tobias Smedberg (V) Alla X 
Liza Boöthius (v) Alla X 
Kjell Haglund (V) Alla X 
Edip Akay (V) Alla Karolin Lundström X 
Mohamad Hassan (L) Alla X 
Anna Manell (L) Alla X 
Eva Edwardsson (L) Alla X 
Benny Lindholm (L) Alla X 
Anders A Aronsson (L) Alla X 
Anders Westerlind (L) Alla X 
Urban Wästljung (L) Alla X 
Stefan Hanna (C) Alla X 
Anne Lennartsson (C) Alla X 
Örjan Berglund (C) Alla X 
Mia Nordström (C) Alla X 
Ehsan Nasari (C) Alla X 
Cecilia Carlqvist (C) Alla Karin Ericsson X 
Pavel Gamov (SD) Alla X 
Simon Alm (SD) Alla X 
Mikael Johansson (SD) Alla Anders Sehlin X 
David Perez (SD) Alla X 
Sven Walfridsson (SD) Alla X 
Martin Wisell (KD) Alla X 
Jonas Segersam (KD) Alla X 
Torbjörn Aronson (KD) Alla Ulla Johansson X 
Margit Borgström (KD) Alla X 
Mona Camara Sylvan (Fl) Alla X 
Tomas Karlsson (Fl) Alla Sadaf Nasiripour X 

SUMMA: 47 29 3 2 
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