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

Kommunfullmäktiges protokoll måndagen 
den 13 december 2021 

Plats och tid  
Uppsala Konsert & Kongress, sal B, klockan 13:15 -22:41,  
ajourneringar klockan 15:05 – 15:20, 18:00 – 19:00 och 21:10 – 21:20.  

Paragrafer 

344-385 

Justeringsdag  

Måndagen den 20 december 2021 

Underskrifter 

 

 

.............................................................…… ………………………………………………. 

Eva Edwardsson (L),  Carl Lindberg (S) 
ordförande §§ 344-346, 352-360, 366-385 ordförande §§ 347-351, 361-365 

 

 

.............................................................…… ………………………………………………. 

Amanda Kanange (L), justerare Leif Boström (KD), justerare 

 

 

.............................................................…… 

John Hammar, sekreterare 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Närvarande ledamöter och ersättare vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2021 

Närvarande ledamöter Paragrafer Närvarande ledamöter Paragrafer 
Erik Pelling (S)  Stefan Hanna (–)  
Maria Gauffin Röjestål (S)  Rigmor Stenmark (C)  
Gustaf Lantz (S)  Mattias Johansson (C)  
Eva Christiernin (S)  Olle Romlin (C)  
Erik Dagnesjö (S)  Jonas Petersson (C) 347-385 
Asal Gohari (S) 349-385 Diana Zadius (C)  
Ulrik Wärnsberg (S)  Mohamad Hassan (L)  
Inga–Lill Sjöblom (S)  Helena Hedman Skoglund (L)  
Klas–Herman Lundgren (S) 359-385 Eva Edwardsson (L)  
Agneta Gille (S)  Anders A. Aronsson (L)  
Carl Lindberg (S)  Amanda Kanange (L)  
Ylva Stadell (S)  Mats Dafnäs (L)  
Björn Wall (S)  Simon Alm (-)  
Hilde Klasson (S)  David Perez (SD) 344-357 
Mattias Kristenson (S) 356-385 Lisen Burmeister (SD) 344-361 
Loa Mothata (S)  Linnea Alm (SD)  
Rafael Waters (S)  Anders Sehlin (SD)  
Elnaz Alizadeh (S)  Roger Thelander (SD)  
Pavlos Cavelier Bizas (S)  Jonas Segersam (KD)  
Agneta Erikson (S)  Margit Borgström (KD)  
Fredrik Ahlstedt (M)  Christian Hermanson (KD) 352-385 
Therez Almerfors (M)  Eva Moberg (KD)  
Christopher Lagerqvist (M)  Evelina Solem (KD)  
Magnus Åkerman (M)  Rickard Malmström (MP)  
Cecilia Forss (M)  Lars Friberg (MP)  
Markus Lagerquist (M)  Helena Nordström Källström (MP)  
Mats Gyllander (M)  Charles Pylad (MP)  
Madeleine Andersson (M)  Per Eric Rosén (MP) 362-385 
Carolina Bringborn (M)  Stina Jansson (FI) 352-385 
Anna–Karin Westerlund (M) 354-385 Lovisa Johansson (FI)  
Fredrik Hultman (M)    
Tobias Smedberg (V)    
Hanna Victoria Mörck (V)    
Karolin Lundström (V)    
Torbjörn Björlund (V)    
Ingela Ekrelius (V)    
Magne Björklund (V) 344-357   
Therese Rhann (-)    
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Tjänstgörande ersättare Paragrafer Ej tjänstgörande ersättare  
Patrik Hedlund (S) 344-348 Bedo Kaplan (S)  
Monica Östman (S) 344-358 Kia Solid (S)  
Staffan Yngve (S) 344-355 Peder Granath (S)  
Dima Sarsour (S)  Maria Patel (S)  
Roine Thunberg (M)  Bertil Brunn (S)  
Inger Söderberg (M)  Gunnar Hedberg (M)  
Arne Sandemo (M) 344-353 Vivianne Eriksson (M)  
Bekir Jusufbasic (M)  Artemis Lumarker (V)  
Anette Fischer (V)  Daniel Rogozinski (V)  
Per–Olof Forsblom (V)  Hans Nordström (C)  
Andrea Karnekvist (V) 358-385 Susanne Åhlander (L)  
Karin Ericsson (-) 344-346 Helena Ling (L)  
Ingmar Jansson (C)  Kent Kumpula (SD)  
Lena-Maria Jansson (C)  Anna-Karin Vaz Contreiras (KD)  
Peter Nordgren (L)  Bengt Fladvad (MP)  
Anders Wallin (L)  Josef Safady Åslund (FI)  
Knut Godskesen (-)    
Alexander von Uckermann (SD) 358-385   
Simon Pettersson (SD) 362-385   
Leif Boström (KD)    
Martin Wisell (KD) 344-351   
Johan Edstav (MP)    
Klara Ellström (MP) 344-361   
Charlie Strängberg (FI) 344-351   
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 344 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utse Amanda Kanange (L) och Leif Boström (KD) till justerare, 
2. att utse Mats Dafnäs (L) och Eva Moberg (KD) till ersättare för justerarna, samt 
3. att justeringen äger rum måndagen den 20 december 2021 klockan 17.15 i 

Stadshuset. 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 345 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan. 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 346 

Inlämnade frågor till kommunfullmäktige 13 
december 2021 
KSN-2021-00095 
Inga nya frågor har lämnats in till kommunfullmäktiges sammanträde den 13 
december 2021. 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 347 

Fråga om redovisning av miljö- och 
klimatarbete från Mats Åhlund (C) 
KSN-2021-00095 
Mats Åhlund (C) har ställt en fråga till gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande 
Rickard Malmström (MP) som besvarar densamma. På grund av frånvaro ställs frågan 
av Mattias Johansson (C). 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 348 

Fråga om utryckningstid från Linnea Alm (SD) 
KSN-2021-00095 
Linnea Alm (SD) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) 
som besvarar densamma. 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 349 

Interpellation om företagens ökade utsatthet 
för brott från Mattias Johansson (C) 
KSN-2021-02771 
Mattias Johansson (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Erik Pelling (S) som besvarar densamma. 

Anföranden hålls av Mattias Johansson (C), Erik Pelling (S), Fredrik Ahlstedt (M), Anders 
Sehlin (S), Knut Godskesen (-), Tobias Smedberg (V) och Eva Moberg (KD). 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 350 

Interpellation angående ungdomsbrott från 
Anders Sehlin (SD) 
KSN-2021-03136 
Anders Sehlin (SD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Pelling (S) som besvarar densamma. 

Anföranden hålls av Anders Sehlin (SD) och Erik Pelling (S). 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 351 

Interpellation om klimatmålen från Anette 
Fischer (V) 
KSN-2021-03137 
Anette Fischer (V) har ställt en interpellation till gatu- och samhällsmiljönämndens 
ordförande Rickard Malmström (MP) som besvarar densamma. 

Anföranden hålls av Anette Fischer (V), Rickard Malmström (MP) och Jonas Petersson 
(C). 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 352 

Inlämnade interpellationer till 
kommunfullmäktige 13 december 2021 
KSN-2021-00094 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att fråga 1 i interpellation om klassisk arkitektur från Simon Pettersson (SD) 
inte får ställas men i övrigt får interpellationen ställas och besvaras vid 
kommunfullmäktiges kommande sammanträde den 31 januari 2022, samt 

2. att övriga interpellationer får ställas och besvaras vid kommunfullmäktiges 
kommande sammanträde den 31 januari 2022. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande har gått igenom de inlämnade interpellationerna 
och lämnar här sin motivering till förslag till beslut. 

Fråga 1 i Simon O. Petterssons interpellation om klassisk arkitektur får inte ställas. 
Frågan handlar om vad kommunstyrelsens ordförande tycker om något som 
förekommer i en annan kommun. Detta är en fråga som det varken är relevant att få 
veta svaret på eller en fråga av större vikt för kommunen. 

I fråga om Interpellation om ytterligare åtgärder för att motverka sexuella övergrepp 
inom kommunens idrotts-och fritidsverksamhet från Linnea Alm (SD) måste beaktas 
att i kommunfullmäktige kan endast debatteras sådant som utgör Uppsala kommuns 
idrotts- och fritidsverksamhet. Det är också möjligt att interpellera om vilka krav 
kommunen ställer på föreningar som erhåller bidrag och stöd från Uppsala kommun. 
Enskilda fall kan utgöra en bakgrund, men interpellationsdebatten ska avse 
kommunens ansvar och verksamhet och inte verksamhet i enskilda idrottsföreningar. 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Inlämnade interpellationer 

• Interpellation om klassisk arkitektur från Simon Pettersson (SD) 
• Interpellation om ytterligare åtgärder för att motverka sexuella övergrepp 

inom kommunens idrotts-och fritidsverksamhet från Linnea Alm (SD) 
• Interpellation om Uppsalas situation avseende tillgång till el från Anders Sehlin 

(SD) 
• Interpellation om familjerådgivning från Linnea Alm (SD). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller förslaget. 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 353 

Inlämnade motioner till kommunfullmäktige 
13 december 2021 
KSN-2021-00093 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Inlämnade motioner  

• Motion om anhörigstöd vid vapenvåld från Lovisa Johansson (FI) och Stina 
Jansson (FI) 

• Motion om avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar och pensionärer från 
Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) 

• Motion om bättre uppföljning av miljö- och klimatmålen från Lovisa Johansson 
och Stina Jansson (FI) 

• Motion om rätt till SFI för asylsökande och papperslösa från Lovisa Johansson 
(FI) och Stina Jansson (FI) 

• Motion om ett verktygsbibliotek från Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson 
(FI) 

• Motion om att stärka det svenska språket från Linnea Alm (SD) 
• Motion om ett grönare och mer attraktivt årum från Mats Åhlund (C) 
• Motion om kommunalisering av ordningsvakter från Tobias Smedberg (V) och 

Karolin Lundström (V). 

Yrkanden 

Tobias Smedberg (V) lämnar in Motion om kommunalisering av ordningsvakter från 
Tobias Smedberg (V) och Karolin Lundström (V). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag kompletterat med Tobias Smedbergs inlämnade 
motion mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

  



Sida 15 (53) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 354 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 
13 december 2021 
KSN-2021-00096 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Anmälningsärenden 

• Ny ersättare i kommunfullmäktige (KD) 
• Åtgärdsrapport från överförmyndarnämnden gällande Länsstyrelsens 

granskning 2021 
• Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen per 30 september 

2021 från socialnämnden. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller förslaget. 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 355 

Val av styrelser i bolag 
KSN-2021-03204 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att det ska vara personunion mellan ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott och ledamöter och 
suppleanter i Uppsala kommun Fastighetsaktiebolag, Uppsala kommun 
Utvecklingsfastigheter AB och Uppsala Industrihus Cykeln AB, samt 

2. att det ska vara personunion mellan ordförande och förste vice ordförande i 
kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott och ordförande samt vice 
ordförande i Uppsala kommun Fastighetsaktiebolag, Uppsala kommun 
Utvecklingsfastigheter AB och Uppsala Industrihus Cykeln AB. 

Sammanfattning 

De fastigheter som idag ägs av Uppsala kommun Fastighetsaktiebolag och Uppsala 
kommun Utvecklingsfastigheter AB är samtliga av utvecklingskaraktär. Fastigheterna 
ligger i områden som ska exploateras, utvecklas eller på annat sätt omhändertas i 
enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige.  

För att knyta ihop utvecklingsdelarna av de berörda fastigheterna för hela 
kommunkoncernen föreslås en personunion mellan styrelserna i Uppsala kommun 
Fastighetsaktiebolag, Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB och 
kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott. Även beträffande styrelsen i 
Uppsala Industrihus Cykeln AB, som är ett helägt dotterbolag till Uppsala kommun 
Utvecklingsfastigheter AB, föreslås personunion med mark- och 
exploateringsutskottet. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 24 november 2021 § 328 
• Arbetsutskottets förslag 23 november 2021 § 388 
• Tjänsteskrivelse daterad 22 november 2021 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Yrkande 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Stefan Hanna (-) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

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

Reservation 

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

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Jag anser att de partier som är representerade i kommunstyrelsen och i styrelsen till 
Uppsala Stadshus AB måste säkerställa en styrelse med rimliga kompetenser för att 
företräda invånarnas intressen på ett tillräckligt bra sätt. Jag anser inte att det 
nuvarande förslaget säkerställer att en majoritet av de som föreslås som styrelsens 
medlemmar, de som ingår i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott, har de 
meriter som vi invånare ska kunna förvänta oss. 

  



Sida 18 (53) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 356 

Avsägelser och entlediganden vid 
kommunfullmäktige 13 december 2021  
KSN-2021-00092  
Paragrafen justerades omedelbart av kommunfullmäktige under sammanträdet och 
återfinns i separat protokoll. 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 357 

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

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utse Torsten Tornberg (KD) till nämndeman vid Uppsala tingsrätt, samt  
2. att bordlägga valet av en nämndeman (MP) vid Uppsala tingsrätt.  

Beslutsunderlag 

• Valberedningens förslag 9 december 2021 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 358  

Antagande av fördjupad översiktsplan för de 
sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna  
KSN-2017-0007 
Paragrafen justerades omedelbart av kommunfullmäktige under sammanträdet och 
återfinns i separat protokoll. 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 359  

Fyllnadsval vid kommunfullmäktige 13 
december 2021  
KSN-2021-00092 
Paragrafen justerades omedelbart av kommunfullmäktige under sammanträdet och 
återfinns i separat protokoll. 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 360 

Val av kommunfullmäktiges valberedning 
2022 
KSN-2021-03290 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att kommunfullmäktiges valberedning ska bestå av 9 ledamöter och 9 
ersättare och väljas för perioden 1 januari 2022 till den 19 oktober 2022, 

2. att utse Inga-Lill Sjöblom (S) till ledamot tillika ordförande,  
3. att utse Inger Söderberg (M) till ledamot tillika vice ordförande,  
4. att till ledamöter utse Hanna Victoria Mörck (V), Jonas Petersson (C), 

Anders A. Aronsson (L), David Perez (SD), Jonas Segersam (KD), Charles 
Pylad (MP) och Stina Jansson (FI), samt  

5. att till ersättare utse Pavlos Cavelier Bizas (S), Lars Harlin (M), Andrea 
Karnekvist (V), Mats Åhlund (C), Angelique Prinz Blix (L), Anders Sehlin (SD), 
Evelina Solem (KD), Per Eric Rosén (MP) och Charlie Strängberg (FI).  

Beslutsunderlag 

• Valberedningens förslag 9 december 2021 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens reviderade förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 361 

Internbankens lånelimiter och räntevillkor för 
de kommunala bolagen 2022 
KSN-2021-02378 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta de lån som erfordras för att 
genomföra de investeringar och den verksamhet som beslutats i Mål och 
budget 2022 – 2024. 

Sammanfattning 

I enlighet med Uppsala kommuns finansiella riktlinjer ska kommunfullmäktige 
fastställa en årlig ram för kommunkoncernens externa upplåning. Ramen utgår från 
beslutad Mål och budget. Kommunstyrelsen genomför sedan upplåningen genom ett 
bemyndigande från fullmäktige. 

Kommunstyrelsen ska enligt samma riktlinjer fastställa beloppsramar och villkor för de 
kommunala bolagens upplåning. I ärendet lämnas förslag på beloppsramar i form av 
lånelimiter för respektive bolags upplåning under 2022, räntepåslag och borgensavgift 
för upplåning samt avgifter och räntevillkor för koncernkontot. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 24 november 2021 § 320 
• Arbetsutskottets förslag 26 oktober 2021 § 347 
• Tjänsteskrivelse daterad 1 oktober 2021 
• Bilaga 1, föreslagna lånelimiter bolag 2022 
• Bilaga 2, räntepåslag och borgensavgifter 2022 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller beslutet. 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 362 

Redovisning av partistöd 2020 samt 
utbetalning av partistöd för 2022 
KSN-2021-00731 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att för år 2022 betala ut partistöd till  

Socialdemokraterna om 1 845 360 kronor,  
Moderaterna om 1 258 200 kronor,  
Vänsterpartiet om 838 800 kronor,  
Liberalerna om 754 920 kronor, 
Centerpartiet om 754 920 kronor,  
Sverigedemokraterna om 671 040 kronor, 
Kristdemokraterna om 587 160 kronor, 
Miljöpartiet om 587 160 kronor, samt 
Feministiskt initiativ om 251 640 kronor. 

Sammanfattning 

I enlighet med kommunallagen 4 kap 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag i form 
av partistöd till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige antog regler för kommunalt partistöd för mandatperioden vid 
sammanträde den 11 juni 2018 §139 och reviderade reglerna den 14 december 2020 
§497. 

Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat redovisningar av partistöden för år 
2020 i enlighet med reglerna och föreslås få partistöd utbetalt för år 2022. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 24 november 2021 § 321 
• Arbetsutskottets förslag 26 oktober 2021 § 348 
• Tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober 2021  
• Bilaga 1, uträkning av partistöd för år 2022 
• Partiernas redovisningar av partistöd 2020 (i akten) 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD) och Linnea Alm (SD) yrkar: 
att partistödet minskas med 10%. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Jonas Segersam (KD) med fleras 
yrkande.  

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA. Bifall till Jonas Segersam (KD) med fleras 
yrkande röstar nej. 

Med 66 ja-röster mot 14 nej-röster samt 1 om avstår bifaller kommunfullmäktige 
kommunstyrelsens förslag. 

Ja-röst avger Erik Pelling (S), Maria Gauffin Röjestål (S), Gustaf Lantz (S), Eva 
Christiernin (S), Erik Dagnesjö (S), Asal Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (S), Inga–Lill Sjöblom 
(S), Klas–Herman Lundgren (S), Agneta Gille (S), Carl Lindberg (S), Ylva Stadell (S), Björn 
Wall (S), 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), 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), Fredrik Hultman (M), Tobias Smedberg (V), 
Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), Ingela Ekrelius 
(V), Rigmor Stenmark (C), Mattias Johansson (C), Olle Romlin (C), Jonas Petersson (C), 
Diana Zadius (C), Mohamad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund (L), Eva Edwardsson 
(L), Anders A. Aronsson (L), Amanda Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Rickard Malmström 
(MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström Källström (MP), Charles Pylad (MP), Per Eric 
Rosén (MP), Stina Jansson (FI), Lovisa Johansson (FI), Dima Sarsour (S), Roine 
Thunberg (M), Inger Söderberg (M), Bekir Jusufbasic (M), Anette Fischer (V), Per–Olof 
Forsblom (V), Andrea Karnekvist (V), Ingmar Jansson (C), Lena-Maria Jansson (C), Peter 
Nordgren (L), Anders Wallin (L) och Johan Edstav (MP). 

Nej-röst avger Stefan Hanna (–), Simon Alm (-), Linnea Alm (SD), Anders Sehlin (SD), 
Roger Thelander (SD), Jonas Segersam (KD), Margit Borgström (KD), Christian 
Hermanson (KD), Eva Moberg (KD), Evelina Solem (KD), Knut Godskesen (-), Alexander 
von Uckermann (SD), Simon Pettersson (SD) och Leif Boström (KD). 

Avstår gör Therese Rhann (-). 
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Reservation 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Linnea Alms(SD) 
yrkande med följande motivering: 
SD tycker att det är glädjande att andra partier, i detta fall KD, hakar på SD:s linje om 
sänkta kostnader för politiken. Det är dock anmärkningsvärt att Vänsterpartiet i vanlig 
ordning inte stödjer förslag om sänkta kostnader för politiken trots att de skriker sig hesa 
över att kostnaderna på området bär för höga. Samtidigt som de tillskansar sig högre 
kommunalrådsarvode och resa till Almedalen, två saker som de också muntligen 
kritiserar men inte drar sig för att personligen utöka kostnader för. Det är skamlöst. 

Närvarande ledamöter (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonas Segersams 
(KD) yrkande med följande motivering. 
Vi kristdemokrater vill sänka skatten - och anser att vi behöver se över alla våra 
kostnader. Även politiska partier behöver se över sina kostnader. Vi yrkade därför att 
partistödet skulle minskas med 10% 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet. 

Särskilt yttrande 

 

 

  



Sida 27 (53) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 363 

Utökning av verksamhetsområdet för den 
allmänna vatten och avloppsanläggningen 
KSN-2021-02653 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utöka verksamhetsområdet för vatten, spill- och dagvattenavlopp i 
Vårdsätra enligt ärendets bilaga 2, 

2. att utöka verksamhetsområdet för vatten i Sunnersta enligt ärendets bilaga 3, 
3. att utöka verksamhetsområdet för spillvattenavlopp i Sunnersta enligt 

ärendets bilaga 4, 
4. att utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvattenavlopp i Sunnersta 

enligt ärendets bilaga 5, 
5. att utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvattenavlopp i Gunsta enligt 

ärendets bilaga 6, 
6. att utöka verksamhetsområdet för vatten, spill- och dagvattenavlopp i Gunsta 

enligt ärendets bilaga 7, 
7. att utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvattenavlopp i Kuggebro 

enligt ärendets bilaga 8, 
8. att utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvattenavlopp i Knutby enligt 

ärendets bilaga 9, samt 
9. att utöka verksamhetsområdet för spillvattenavlopp i Länna enligt ärendets 

bilaga 10. 

Sammanfattning 

Styrelsen för Uppsala vatten och avfall AB har föreslagit kommunfullmäktige att utöka 
verksamhetsområdet för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala 
kommun till att omfatta ett antal nybildade och befintliga fastigheter som gränsar till 
det befintliga verksamhetsområdet samt ett område som detaljplanelagts för 
bebyggelse.  
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Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 24 november § 322 
• Arbetsutskottets förslag 26 oktober 2021 § 349 
• Tjänsteskrivelse daterad 6 oktober 2021 
• Bilaga 1, protokollsutdrag och beslutsunderlag från styrelsen för Uppsala 

Vatten och Avfall AB 23 september 2021 §92 
• Bilaga 2, förslag till utökning Vårdsätra  
• Bilaga 3, förslag till utökning Sunnersta Rådjursstigen vatten 
• Bilaga 4, förslag till utökning Sunnersta Rådjursstigen spillvatten  
• Bilaga 5, förslag till utökning Sunnersta Mälarvägen  
• Bilaga 6, förslag till utökning Gunsta vatten och spillvatten 
• Bilaga 7, förslag till utökning Gunsta vatten, spillvatten och dagvatten 
• Bilaga 8, förslag till utökning Kuggebro 
• Bilaga 9, förslag till utökning Knutby  
• Bilaga 10, förslag till utökning Länna  

Yrkanden 

Rafael Waters (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Linnea Alm (SD) yrkar att ärendet återremitteras med anledning av kommande 
lagändring om att inte tvinga på hushåll att anslutas och för att undersöka efterfrågan. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först Linnea Alms (SD) yrkande om återremiss mot att avgöra 
ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. 

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

Reservation 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 364 

Revidering av samverkansavtal för den 
gemensamma räddningsnämnden 
KSN-2021-02555 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att godkänna reviderat samverkansavtal enligt ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Uppsala, Tierps och Östhammars kommuner samverkar sedan 2012 i en gemensam 
räddningsnämnd där Uppsala kommun är värdkommun. Kommunfullmäktige har att 
godkänna förslag på reviderat samverkansavtal som också ska godkännas av 
respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna.  

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 24 november 2021 § 324 
• Arbetsutskottets förslag 16 november 2021 § 360 
• Tjänsteskrivelse daterad 14 oktober 2021 
• Bilaga 1, förslag till reviderat samverkansavtal för gemensamma 

räddningsnämnden 

Yrkanden 

Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Linnea Alm (SD) yrkar: 
att Uppsala kommun lämnar samarbetet i den gemensamma räddningsnämnden för att 
istället återgå till att bedriva verksamheten i egen regi. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först Linnea Alms (SD) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår detsamma. 
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Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Reservation 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Linnea Alms (SD) 
yrkande med följande motivering: 
SD har i flera år drivit att Uppsala kommun borde återgå till att ha en egen 
räddningsnämnd och har fortsatt den uppfattningen. SD yrkade därför bifall till Simon 
Alms yrkande från KS om att Uppsala ska ha en egen räddningsnämnd. Nuvarande 
nämnd är undermåligt demokratiskt styrd, eftersom det i praktiken blir några få partier 
som ensamt styr denna nämnd. Mervärdet för Uppsala att vara med i den gemensamma 
nämnden är begränsad. 
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§ 365 

Handlingsprogram för Uppsala brandförsvar 
KSN-2021-02655 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att anta handlingsprogram för Uppsala brandförsvar.  

Sammanfattning 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrift om innehåll och 
struktur i kommunens handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst träder i kraft under året. För att leva upp till kommande krav i 
föreskriften behöver kommunen besluta om ett nytt handlingsprogram senast den 1 
januari 2022. Kommunerna i den gemensamma räddningsnämnden för Tierp, Uppsala 
och Östhammars kommuner, har kommit överens om att handlingsprogrammet ska 
beslutas av respektive kommunfullmäktige. 

Skillnaden mellan det nu gällande handlingsprogrammet och förslaget till nytt 
handlingsprogram är framför allt en ny struktur, förändringar som gjorts på grund av 
regleringarna i den nya föreskriften.  

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 24 november 2021 § 325 
• Arbetsutskottets förslag 26 oktober 2021 § 350 
• Tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2021 
• Bilaga 1, förslag till handlingsprogram för Uppsala brandförsvar 
• Bilaga 2, Riskanalys 
• Bilaga 3, Beskrivning av medborgardialog (ursprunglig bilaga 1) 
• Bilaga 4, Sändlista för samråd (ursprunglig bilaga 2) 
• Bilaga 5, Samrådsredogörelse (ursprunglig bilaga 3)  
• Bilaga 6, Protokollsutdrag från räddningsnämnden 
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Yrkanden 

Linnea Alm (SD) yrkar: 
(1) att Uppsala kommun lämnar samarbetet i den gemensamma räddningsnämnden för 
att istället återgå till att bedriva verksamheten i egen regi. 

(2) att ge kommunstyrelsen i uppdrag inför nästa budgetprocess att genom riktade 
medel öka bemanningen på brandstationerna Skyttorp, Järlåsa och Knutby ökar till fem 
(5) för att varje enskild brandstation ska klara av att genomföra rökdykning. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först Linnea Alms (SD) ändringsyrkanden mot avslag. 

Votering begärs och genomförs (votering 1). 

Avslag till Linnea Alms (SD) ändringsyrkanden röstar JA. Bifall till desamma röstar NEJ. 

Med 74 ja-röster mot 7 nej-röster avslår kommunfullmäktige ändringsyrkandena. 

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

Detaljerade resultat votering 1 

Ja-röst avger Erik Pelling (S), Maria Gauffin Röjestål (S), Gustaf Lantz (S), Eva 
Christiernin (S), Erik Dagnesjö (S), Asal Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (S), 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), 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), Fredrik Hultman (M), Tobias Smedberg (V), 
Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), Ingela Ekrelius 
(V), Therese Rhann (-), Stefan Hanna (–), Rigmor Stenmark (C), Mattias Johansson (C), 
Olle Romlin (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mohamad Hassan (L), Helena 
Hedman Skoglund (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), Amanda Kanange 
(L), Mats Dafnäs (L), Jonas Segersam (KD), Margit Borgström (KD), Christian Hermanson 
(KD), Eva Moberg (KD), Evelina Solem (KD), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (MP), 
Helena Nordström Källström (MP), Charles Pylad (MP), Per Eric Rosén (MP), Stina 
Jansson (FI), Lovisa Johansson (FI), Dima Sarsour (S), Roine Thunberg (M), Inger 
Söderberg (M), Bekir Jusufbasic (M), Anette Fischer (V), Per–Olof Forsblom (V), Andrea 
Karnekvist (V), Ingmar Jansson (C), Lena-Maria Jansson (C), Peter Nordgren (L), Anders 
Wallin (L), Leif Boström (KD) och Johan Edstav (MP). 
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Nej-röst avger Simon Alm (-), Linnea Alm (SD), Anders Sehlin (SD), Roger Thelander 
(SD), Knut Godskesen (-), Alexander von Uckermann (SD) och Simon Pettersson (SD). 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Linnea Alms (SD) 
yrkande med följande motivering: 
SD har i flera år drivit att Uppsala kommun borde återgå till att ha en egen 
räddningsnämnd och har fortsatt den uppfattningen. SD yrkade därför bifall till Simon 
Alms yrkande från KS om att Uppsala ska ha en egen räddningsnämnd. Nuvarande 
nämnd är undermåligt demokratiskt styrd, eftersom det i praktiken blir några få partier 
som ensamt styr denna nämnd. Mervärdet för Uppsala att vara med i den gemensamma 
nämnden är begränsad.  
Brandförsvaret saknar möjlighet på tre av sina stationer i kommunen att genomföra 
livräddande åtgärder såsom rökdykning. Detta på grund av att det lokala brandförsvaret 
på flera orter i kommunen tvingas invänta förstärkning från andra brandstationer innan 
rökdykning kan genomföras. Förändringarna inom brandförsvaret har lett till att det tar 
längre tid innan rökdykning kan påbörjas. För att säkerställa att människor i kommunens 
östra, västra och norra delar i framtiden återfår ett likvärdigt stöd från brandförsvaret 
måste bemanningen höjas till en nivå där rökdykning är möjligt att genomföra utan 
ständigt behov av förstärkning. SD finansierar 3 miljoner i sin budget för att öka 
bemanningen till fem brandmän på stationerna Skyttorp, Järlåsa och Knutby. 
Styret talar ofta om likvärdighet, men när det kommer till likvärdigt stöd från 
brandförsvaret är man inte lika aktiv. I ärendehandlingen är det också tydligt att 
dödligheten på grund av brand är högre utanför centrala Uppsala. Det står bland annat 
”Äldre män med funktionshinder, boendes på landsbygd löper alltså betydligt större risk 
att omkomma i brand än genomsnittet.” Att ha en ökad finansiering för att öka 
likvärdigheten i hela kommunen borde vara en självklarhet. 
Vidare bör det också vara en självklarhet att rekrytering till brandförsvaret ska ske utifrån 
kompetens och inte kvotering av något slag. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 366 

Villkorat genomförandebeslut samt 
samverkansavtal med regionen om 
genomförandet av spårvägsutbyggnad 
KSN-2018-2976 
Paragrafen justerades omedelbart av kommunfullmäktige under sammanträdet och 
återfinns i separat protokoll. 
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§ 367 

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för 
Uppsala kommun 
KSN-2020-02659 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 
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§ 368 

Uppföljning av program och planer 2021 
KSN-2021-01800 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 
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§ 369 

Upphävande av Policy för internationellt 
arbete i Uppsala kommun 
KSN-2021-00400 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet.  
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§ 370 

Svar på motion om att inrätta en 
haverikommission mot mäns våld mot kvinnor 
från Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson 
(FI) 
KSN-2019-03830 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 
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§ 371 

Svar på motion om att stärka huskuraget från 
Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) 
KSN-2019-03832 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 
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§ 372 

Svar på motion om Vackra stigen från Stefan 
Hanna (-) 
KSN-2020-00499 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 
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§ 373 

Svar på tre motioner om folkomröstning 
kopplad till val av system för kapacitetsstark 
kollektivtrafik från Stefan Hanna (-) och 
förankring av kollektivtrafikinvestering från   
Jonas Segersam (KD) 
KSN-2020-00805 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 
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§ 374 

Svar på motion om matleveranser till äldre 
invånare med anledning av coronaviruset från 
Stina Jansson (FI) med flera 
KSN-2020-02120 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 
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§ 375 

Svar på motion om säkerställande av 
föreningslivets ekonomiska förutsättningar 
från Lovisa Johansson (FI) med flera 
KSN-2020-02122 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 
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§ 376 

Svar på motion om nödhjälp till 
ensamkommande från Torbjörn Björklund (V) 
och Per-Olof Forsblom (V), och på motion om 
kommunens ansvar för ensamkommande från 
Hanna Victoria Mörck (V) och Per-Olof 
Forsblom (V) 
KSN-2020-03703 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 
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§ 377 

Svar på motion om att granska kommunens 
sparkrav från Tobias Smedberg (V) 
KSN-2021-00545 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 
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§ 378 

Svar på motion om att öka säkerheten för 
cyklister från Lisen Burmeister (SD) 
KSN-2021-00546 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 
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§ 379 

Svar på motion om nämndsamarbete för 
möten över generationsgränser från Rigmor 
Stenmark (C) 
KSN-2021-00551 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 
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§ 380 

Svar på motion om att anställa 
ensamkommande från Hanna Victoria Mörck 
(V) och Per Olov Forsblom (V) 
KSN-2021-00750 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 
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§ 381 

Svar på motion om att göra Fyrishov till en 
alkoholfri zon från Knut Godskesen (-) 
KSN-2021-00753 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 
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§ 382 

Svar på motion om flyktingmottagande i 
Uppsala från Therese Rhann (-) 
KSN-2021-00758 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 

  



Sida 51 (53) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 383 

Svar på motion om Jällaskolans 
attraktionskraft från Therez Almerfors (M), 
Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) 
KSN-2021-00759 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 

  



Sida 52 (53) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 384 

Svar på motion om att återkommunalisera 
vuxenutbildningen från Torbjörn Björlund (V) 
och Tobias Smedberg (V) 
KSN-2021-00924 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 

  



Sida 53 (53) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-12-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 385 

Svar på motion om att införa 
krångelombudsperson i Uppsala från Jonas 
Petersson (C) 
KSN-2021-01667 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 
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