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Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stadshusgatan 2 
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 30 maj 2022 

Plats och tid  
Kommunfullmäktigesalen, klockan  09:09-21:54 
ajournering klockan 10.40-11.00, 12.00-13.00, 15.02-15.22, 16.30-16.50, 18.00-19.00, 
20.30-20.40.  

Paragrafer  

217-261 

Justering 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av 
beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.  

 

Protokollet justeras av nedanstående personer:  

Eva Edwardsson (L), ordförande, §§ 217-224, 228-237, 250-261 

Carl Lindberg (S), ordförande, §§ 224- 228, 245-249 

Magnus Åkerman (M), ordförande, §§ 237-245 

Agneta Gille (S), justerare  

Jonas Segersam (KD), justerare 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2022-05-30 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2022-05-30 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll.  
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 

  

 
Närvarande ledamöter och ersättare vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2022 

Närvarande ledamöter Paragrafer Närvarande ledamöter Paragrafer 
Erik Pelling (S)  Stefan Hanna (–)  
Patrik Hedlund (S) §§237-261 Rigmor Stenmark (C)  
Eva Christiernin (S)  Olle Romlin (C)  
Erik Dagnesjö (S)  Jonas Petersson (C)  
Asal Gohari (S)  Mats Åhlund (C)  
Ulrik Wärnsberg (S)  Mohamad Hassan (L)   deltar ej § 235 pga jäv 
Inga-Lill Sjöblom (S)  Peter Nordgren (L)  
Klas–Herman Lundgren (S) §§ 245-271 Angelique Prinz Blix (L) §§ 228-244 
Agneta Gille (S)  Eva Edwardsson (L)  
Carl Lindberg (S)  Anders A Aronsson (L)  
Ylva Stadell (S)    Amanda Kanange (L)  
Monica Östman (S) §§ 217- 240 Mats Dafnäs (L)  
Hilde Klasson (S) §§ 229-261 Oscar Matti (L)  
Mattias Kristensson (S) §§ 236-261 David Perez (SD) §§ 217-244 
Loa Mothata (S)  Linnea Alm (SD) §§ 217-244 
Rafael Waters (S)  Anders Sehlin (SD)  
Elnaz Alizadeh (S) §§ 229-261 Roger Thelander (SD)  
Pavlos Cavelier Bizas (S)  Jonas Segersam (KD)  
Agneta Erikson (S)  Leif Boström (KD)  
Fredrik Ahlstedt (M)  Margit Borgström (KD)  
Therez Almerfors (M)  Christian Hermansson (KD) §§ 240-261 
Alexandra Steinholtz (M)  Eva Moberg (KD) §§ 230-261 
Magnus Åkerman (M)  Evelina Solem (KD)  
Cecilia Forss (M)  Linda Eskilsson (MP) §§ 237-261 
Markus Lagerquist (M)  Rickard Malmström (MP)  
Mats Gyllander (M)  Lars Friberg (MP) §§ 217-237 
Madeleine Andersson (M)  Helena Nordström Källström (MP) §§-217-244 
Carolina Bringborn (M) §§ 239-261 Charles Pylad (MP)  
Fredrik Hultman (M)  Per Eric Rosén (MP)  
Tobias Smedberg (V)  Stina Jansson (FI)  
Hanna Victoria Mörck (V) §§ 237-261 Lovisa Johansson (FI)  
Karolin Lundström (V)    
Torbjörn Björlund (V)    
Edip Akay (V) §§ 237-261   
Ingela Ekrelius (V)    
Magne Björklund (V) §§ 217-244    
Therese Rhann (-)    
Lalla Andersson (V)    
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2022-05-30 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll.  
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 

  

Tjänstgörande ersättare 
Staffan Yngve (S)  
Kia Solid (S) 
Peder Granath (S) 
Maria Patel (S) 
Bertil Brunn (S) 
Kerstin Westman (S) 
Karin de Afonseca (S) 
Gunnar Hedberg (M) 
Roine Thunberg (M) 
Inger Söderberg (M) 
Arne Sandemo (M) 
Vivianne Eriksson (M) 
Anette Fischer (V) 
Per–Olof Forsblom (V) 
Karin Eriksson (-) 
Lena-Maria Jansson (C) 
Hans Nordström (C) 
Anders Wallin (L) 
Alexander von Uckermann (SD) 
Simon O Pettersson (SD) 
Kent Kumpula (SD) 
Anna-Karin Vaz Contreiras (KD) 
Klara Ellström (MP) 
Johan Edstav (MP) 
 
 
 
 

Paragrafer 
§§ 217-236, 241-261 
§§ 217-216 
§§ 217-244 
§§ 217-228 
§§ 217-235 
§§ 217-228 
§§ 217-261 
§§ 217-261 
§§ 217-261 
§§ 217-238 
§§ 217-261 
§§ 217-261 
§§ 217-261 
§§ 217-236. 245-261 
§§ 217-261 
§§ 217-261 
§§ 217-261 
§§ 217-227, 245-261 
§§ 217-261 
§§ 217-261 
§§ 217-261 
§§ 231-239 
§§ 217-236, 246-261 
§§ 238-261 
 
 
 
 
 
 
 

Ej tjänstgörande ersättare 
Bedo Kaplan (S) 
Lars Harlin (M) 
Andrea Karnekvist (V) 
Daniel Rogozinski (V) 
Martin Wisell (KD) 
Bengt Fladvad (MP) 
Josef Safady Åslund (FI) 
Charlie Strängberg (FI) 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2022-05-30 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll.  
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 

  

§ 217 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar  

1. att utse och Agneta Gille (S) och Jonas Segersam (KD) till justerare, 
2. att utse Asal Gohari (S) och Margit Borgström (KD) till ersättare för justerarna, 

samt  
3. att justeringen sker digitalt under onsdagen den 8 juni 2022.   
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2022-05-30 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll.  
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 

  

§ 218 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige uppmärksammar vinnare av Uppsala kommuns 
uppsatsstipendier som tar emot diplom av kommunfullmäktiges ordförande.  
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2022-05-30 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll.  
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 

  

§ 219  

Inlämnade frågor till kommunfullmäktige 30 
maj 2022 
KSN-2022-00089 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att inkommen fråga får ställas och besvaras vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 30 maj 2022.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande har gått igenom den inlämnade frågan och 
godkänner densamma.  

Inlämnade frågor  

• Fråga om inställt arrangemang från Stefan Hanna (-) 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detsamma. 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2022-05-30 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll.  
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 

  

§ 220  

Fråga om inställt arrangemang från Stefan 
Hanna (-) 
KSN-2022-01525 

 
Stefan Hanna (-) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) 
som besvarar densamma.  
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2022-05-30 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll.  
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 

  

§ 221  

Interpellation om färdigställande av cykelväg 
från Stefan Hanna (-) 
KSN-2022-00280 

 
Stefan Hanna (-) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Pelling (S) som besvaras av plan- och byggnadsnämndens ordförande Ylva Stadell (S).  

Anföranden hålls av Stefan Hanna (-), Ylva Stadell (S), Therez Almerfors (M), Jonas 
Petersson (C), Mohamad Hassan (L), Magne Björklund (V), Carl Lindberg (S), Per Eric 
Rosen (MP) och Ingela Ekrelius (V). 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2022-05-30 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll.  
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 

  

§ 222  

Interpellation om informell styrning från 
Jonas Segersam (KD). 
KSN-2022-00281 

 

Jonas Segersam (KD) har ställt en interpellation till kommunalråd till Rickard 
Malmström (MP) som besvaras av densamma.  

Anföranden hålls av Jonas Segersam (KD) och Rickard Malmström (MP).  
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2022-05-30 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll.  
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 

  

§ 223  

Interpellation om krisberedskap och 
civilförsvarsförmåga inom Uppsala kommun 
från Stefan Hanna (-). 
KSN-2022-00282 

 
Stefan Hanna (-) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Pelling (S) som besvaras av densamma.  

Anföranden hålls av Stefan Hanna (-), Erik Pelling (S), Margit Borgström (KD), Tobias 
Smedberg (V), Mats Gyllander (M), Kent Kumpula (SD), Jonas Petersson (C) och 
Mohamad Hassan (L).  
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2022-05-30 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll.  
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 

  

§ 224  

Interpellation om turistinformation i Uppsala 
från Lena-Maria Jansson (C) 
KSN-2022-00284 

 
Lena-Maria Jansson (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Erik Pelling (S) som besvaras av densamma.  

Anföranden hålls av Lena-Maria Jansson (C), Erik Pelling (S), Margit Borgström (KD) och 
David Perez (SD).  
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2022-05-30 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll.  
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 

  

§ 225  

Interpellation om nya planer på simbassänger 
och dialogen med berörda föreningar från 
Stefan Hanna (-) 
KSN-2022-00665 
 

Stefan Hanna (-) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Pelling (S) som besvaras av idrotts- och fritidsnämndens ordförande Maria Patel (S).  

Anföranden hålls av Stefan Hanna (-), Maria Patel (S) och Fredrik Ahlstedt (M). 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2022-05-30 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll.  
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 

  

§ 226  

Interpellation om nyttjandegrad av 
parkeringshus från Stefan Hanna (-) 
KSN-2022-00666 

 
Stefan Hanna (-) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Pelling (S) som besvaras av ordförande i Uppsala parkering AB Peter Nordgren (L). 

Anföranden hålls av Stefan Hanna (-), Peter Nordgren (L), Gunnar Hedberg (M), Ingela 
Ekrelius (V), Mohamad Hassan (L) och Margit Borgström (KD).  
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2022-05-30 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll.  
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 

  

§ 227  

Interpellation om snöröjning och ishalka från 
Stina Jansson (FI) 
KSN-2022-00667 
 

Stina Jansson (FI) har ställt en interpellation till kommunalråd Rickard Malmström (MP) 
som besvaras av densamma.  

Anföranden hålls av Stina Jansson (FI), Rickard Malmström (MP), Mats Gyllander (M) 
och Magne Björklund (V).  
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2022-05-30 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll.  
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 

  

§ 228  

Interpellation om arbetsmiljön på Uppsala 
yrkesgymnasium Jälla från Stefan Hanna (-) 
KSN-2022-00981 
 

Stefan Hanna (-) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Pelling (S) som besvaras av kommunalråd Jennie Claesson (L). 

Anföranden hålls av Stefan Hanna (-), Jennie Claesson (L), Olle Romlin (C), Jonas 
Segersam (KD), Lalla Andersson (V) och Ulrik Wärnsberg (S).  

 

Ärendet bordläggs klockan 12.00 och upptas på nytt klockan 19.09.  
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2022-05-30 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll.  
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 

  

§ 229  

Inlämnade interpellationer till 
kommunfullmäktige 30 maj 2022 
KSN-2022-00088 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att den tredje delfrågan i interpellation om att säkerställa ensamkommande 
ungdomars arbetsvillkor från Lovisa Johansson (FI) inte får ställas,  

2. att med ovan ändringar får listade interpellationer ställas och besvaras under 
kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2022. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande har gått igenom de inlämnade interpellationerna 
och lämnar här sin motivering till förslag till beslut:  
 
I fråga om interpellation om att säkerställa ensamkommande ungdomars arbetsvillkor 
från Lovisa Johansson (FI) får den tredje delfrågan inte ställas. 

Det framgår av interpellationens motivering att de fyra frågorna gäller 
ensamkommande ungdomars situation, inte gymnasieungdomars situation i 
allmänhet. Kommunen ansvarar för arbetsvillkor i den egna verksamheten. 
Kommunen har också en möjlighet att ställa olika krav på upphandlade företag. Därför 
får frågorna i första och andra att-satsen ställas. I fråga om enskilda personers 
arbetsförhållanden på den privata arbetsmarknaden är det inte en kommunal 
angelägenhet. Frågan i den tredje strecksatsen får därför inte ställas. De båda frågorna 
i den fjärde strecksatsen får ställas med avseende på kommunens verksamhet 
gällande praktik under gymnasietiden i allmänhet.   

Inlämnade interpellationer 

• Interpellation om behandlingsfamilj som placering för underåriga som begår 
brott från Stina Jansson (FI) 

• Interpellation om att säkerställa ensamkommande ungdomars arbetsvillkor 
från Lovisa Johansson (FI) 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detsamma. 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2022-05-30 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll.  
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 

  

§ 230  

Inlämnade motioner till kommunfullmäktige 
30 maj 2022 
KSN-2022-00087 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Inlämnade motioner 

• Motion om restaurering av våtmarker från Lovisa Johansson (FI) 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detsamma. 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2022-05-30 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll.  
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Utdragsbestyrkande 

  

§ 231  

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 
30 maj 2022 
KSN-2022-00090 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Sammanfattning 

• Beslut från Kammarrätten gällande laglighetsprövning enligt 
kommunallagen, nu fråga om prövningstillstånd, mål nr 167-22 

• Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 4 2021 från 
socialnämnden 

• Äldreombudsmannens årsrapport 2021 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detsamma. 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2022-05-30 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll.  
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Utdragsbestyrkande 

  

§ 232  

Avsägelser vid kommunfullmäktige 30 maj 
2022 
KSN-2022-00086 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att entlediga Alexander Palm (KD) från uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Valberedningens förslag daterat 26 maj 2022. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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§ 233  

Fyllnadsval vid kommunfullmäktige 30 maj 
2022 
KSN-2022-00086 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utse Viktoria Lautmann (KD) som ersättare i utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Valberedningens förslag daterat 26 maj 2022. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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§ 234  

Val av nämndemän till Uppsala tingsrätt 30 
maj 2022 
KSN-2019-2385 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Beslutsunderlag 

• Valberedningens förslag daterat 26 maj 2022. 

Beslutsgång 

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

 

 

  

 

  



Sida 23 (68) 
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§ 235  

Ansvarsfrihet för styrelsen i 
Samordningsförbundet i Uppsala län, 
verksamhetsåret 2021 
KSN-2022-01266 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Uppsala län samt dess 
enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 

Deltar ej i beslut 

Mohamad Hassan (L) anmäler jäv och deltar inte i överläggning och beslut.  

Sammanfattning 

Samordningsförbundet har till Uppsala kommunfullmäktige överlämnat handlingar 
rörande granskningen av verksamhetsåret 2021 samt hemställt till Uppsala 
kommunfullmäktige att ta ställning till om förbundets styrelse ska beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  
 
Samordningsförbundets revisorer har granskat förbundets verksamhet och 
redovisning för 2021.  Den sammantagna bedömningen är att styrelsen i 
Samordningsförbundet Uppsala län har bedrivit verksamhet på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit 
tillräcklig, samt att resultaten enligt årsredovisningen är förenlig med de finansiella mål 
och verksamhetsmål som är uppställda.  
 
Samordningsförbundets revisorer tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 
Det sakkunniga biträdet har granskat förbundets verksamhet och redovisning för 2021 
och bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbudet i Uppsala län har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
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Det sakkunniga biträdet bedömer också att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande och att årsredovisningen har upprättats i enighet med tillämpliga delar av 
lagen om kommunal redovisning och god redovisningssed. 
 
Samordningsförbundets revisorer tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag  

• Kommunfullmäktiges presidiums förslag daterat 24 maj 2021 
• Bilaga 1, Samordningsförbundets Årsredovisning 2021  
• Bilaga 2, Revisionsberättelse för år 2021 
• Bilaga 3, Revisionsrapport från det sakkunniga biträdet KPMG 

Yrkande 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till förslaget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detsamma. 
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§ 236  

Revidering av miljö- och klimatprogrammet 
2022 
KSN-2022-00082 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att det i etappmål 1 i förslag till revidering av Miljö- och klimatprogrammet 
under rubriken ”Övergripande mål: Klimatneutralt Uppsala 2030 för ett 
klimatpositivt Uppsala senast 2050” ska läggas till en mening med 
formuleringen; ”Uppsala kommun ska säkerställa att kommunkoncernägda 
fastigheter har solceller på sina tak år 2025, där så är möjligt”, 

2. att arbetet med att genomföra tidigare beslut om att installera solceller på 
kommunens byggnader, där så är lämpligt, fortsätter och ska fullgöras, samt 

3. att anta reviderat förslag till Miljö- och klimatprogram i ärendets bilaga 1. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog Miljö- och klimatprogram 2014–2023 vid sitt sammanträde i 
februari 2014 (§47). Programmet reviderades därefter 2018. Programmet anger 
övergripande mål för miljö- och klimatområdet som konkretiseras med ett antal 
etappmål med olika tidshorisont. 

Kommunfullmäktige har sedan programmets revidering 2018 beslutat om uppdrag till 
kommunstyrelsen som berör fortsatta revideringar av programmet vid två tillfällen. 
Dels att tidigarelägga uppföljningen av miljö- och klimatprogrammet i sin helhet från 
2020 till 2019 och i samband med det ge förslag så att programmet leder fram till 
klimatmålet 2030 (28 januari 2019, § 30), dels att revidera miljö- och klimatprogrammet 
med särskilt fokus på de etappmål för vilka måldatum har passerat (31 januari 2022, § 
11). 

Vidare har kommunstyrelsen beslutat att i samband med revidering av miljö- och 
klimatprogrammet genomföra en fördjupad aktualitetsprövning för att se över 
behovet av kompletterande styrsignaler för att uppnå målen i programmet och 
uppdraget om att öka takten i klimatomställningen (24 november 2021, § 361). 

Utifrån ovanstående uppdrag har kommunledningskontoret genomfört en fördjupad 
uppföljning av programmets genomförande och måluppfyllelse, ärendets bilaga 3, 
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som utgångspunkt för förslag till revidering av programmet, bilaga 1, och för en ny 
handlingsplan kopplad till programmet som kompletterar programmets styrning, 
bilaga 2. Sammanfattningsvis har programmets långsiktiga mål uppdaterats, det 
avsnitt som berörde klimatanpassning har formulerats som ett nytt övergripande mål 
och programmets etappmål justerats och minskat från tio till sju. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 11 maj § 105 
• Arbetsutskottets förslag 3 maj 2022 § 132 
• Tjänsteskrivelse daterad den 22 april 2022 
• Bilaga 1, Miljö- och klimatprogram 
• Bilaga 2, Handlingsplan för Miljö- och klimatprogram 2022–2025 
• Bilaga 3, Rapport – Uppföljning – Uppsala kommuns Miljö- och klimatprogram 

2014–2023 

Yrkanden 

Rickard Malmström (MP), Mohamad Hassan (L), Rafael Waters (S), Helena Nordström 
Källström (MP), Klara Ellström (MP) och Amanda Kanange (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD), yrkar  
(1) att stryka meningen ”Upphandlade entreprenader är fossilbränslefria 2027.” under 
etappmål 2, samt  

(2) att omformulera etappmål 5 till ”inköpta livsmedel av Uppsala kommun ska i första 
hand vara närproducerat och uppfylla svenska djur-och naturskyddsregler samt att 
klimatpåverkan ska minska.” 

Jonas Peterson (C) och Mats Åhlund (C) yrkar bifall till Therez Almerfors (M) med fleras 
andra yrkande (2).  

Anette Fischer (V), Magne Björklund (V) och Lovisa Johansson (FI) yrkar 
(1) att ett etappmål i förslag till revidering av Miljö-och klimatprogrammets läggs till 
under rubriken ”Övergripande mål -Giftfri miljö 2050 och hållbara resursflöden” med 
formuleringen; ”Andelen livsmedel i form av varor som till någon del består av kött, 
inköpta av verksamheter finansierade av Uppsala kommun, ska minska med 50 %”  

(2) att ett etappmål i förslag till revidering av Miljö-och klimatprogrammets läggs till 
under rubriken ”Övergripande mål -Giftfri miljö 2050 och hållbara resursflöden” med 
formuleringen; ”Uppsala kommun ska genom sin markpolitik vid planering av nya 
stadsdelar främja möjligheter till återbruk”.  
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(3) att ett etappmål i förslag till revidering av Miljö-och klimatprogrammets läggs till 
under rubriken ”Övergripande mål -Giftfri miljö 2050 och hållbara resursflöden” med 
formuleringen; ”Uppsala kommun ska verka för att det ska upprättas en 
återbruksgalleria, där företagslivet och civilsamhället kan samverka”. 

(4) att ett etappmål i förslag till revidering av Miljö-och klimatprogrammet under 
rubriken ”Övergripande mål: Klimatneutralt Uppsala 2030 för ett klimatpositivt 
Uppsala senast 2050” ska läggas till med formuleringen; ”Uppsala kommun ska 
upprätta en träbyggnadsnorm, där fastigheter vid nybyggnationer ska bestå i 
huvudsak av trä och undantag från detta ska kräva en särskild motivering”.  

(5) att det i handlingsplanen för programmet läggs till en åtgärd som kopplas till Giftfri 
miljö 2050 och hållbara resursflöden, med formuleringen; ”Uppsala kommun ska 
utreda förutsättningarna för att kommunens verksamheter i egen regi ska upprätta 
rutiner för återbruk av varor och produkter som annars skulle ha slängts eller på andra 
sätt förverkas”. 

Stefan Hanna (-) yrkar 
(1) i första hand återremiss på att-sats 3 med följande motivering: 
Argumenten för återremissen av att-sats 3 är att förslagen till förändringar mycket bättre 
borde ha remitterats och bearbetats med fler föreningar och organisationer än dem som 
ingår i Klimatprotokollet. 

(2) i andra hand bifall till ändringsyrkandena från Therez Almerfors (M) med flera 

Mats Åhlund (C) och Jonas Petersson (C) yrkar att uppföljningen av Miljö- och 
klimatmålen, liksom etappmålen, ska följas upp årligen och redovisas till 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna och sammanställa 
uppföljningen och utvärderingen. 

Kent Kumpula (SD) och Linnea Alm (SD) yrkar avslag på ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. 

Sedan ställer ordföranden Stefan Hannas (-) återremissyrkande (1) mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.  

Därefter ställer ordföranden Therez Almerfors (M) med fleras första yrkande (1) mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Därefter ställer ordföranden Therez Almerfors (M) med fleras andra yrkande (2) mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Därefter ställer ordföranden Anette Fischer (V) med fleras yrkanden (1-5) mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandena. 
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Därefter ställer ordföranden Mats Åhlunds med fleras (C) tilläggsyrkande mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.  

Slutligen ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Reservationer 

Närvarande ledamöter (M) och (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna 
yrkanden och med följande motivering: 
Det är positivt att Uppsala kommun har ett aktivt och ambitiöst miljö-och 
klimatarbete. Moderaterna och Kristdemokraterna anser däremot att de mål vi sätter 
upp ska vara möjliga att nå. Uppsala är en kommun i tillväxt och det vill vi bejaka. Att 
därför, utan dialog med marknaden, skärpa målet med fossilfria arbetsmaskiner till 
2027 utan att det finns ersättning för tunga arbetsmaskiner riskerar att äventyra 
framtida projekt i vår kommun. Det finns idag inte maskiner som är fossilfria för 
anläggnings-och byggbranschen varför målet är orealistiskt att nå till 100 %. Bättre 
att samarbeta och ta fram målsättning i samtal med näringsliv och industri för att vi 
ska kunna styra utifrån de politiska prioriteringarna. Moderaterna och 
Kristdemokraterna hade ett annat förslag för etappmål 5. Kommunen har haft 10 år 
på sig att på nå målet om 100 % ekologiskt av alla inköpta livsmedel utan att lyckats, 
vi är bara drygt halvvägs till att uppnå målet. Vi vill hellre att miljö-och 
klimatprogrammet inkluderar ett mål om att livsmedel inköpta av kommunen ska 
vara närproducerade och uppfylla svenska djur-och naturskyddsregler. Enligt RISE 
klimatdatabas för livsmedel är det ytterst få animaliska livsmedel som ryms inom det 
föreslagna målet om produkters miljöpåverkan varför vi helt tycker det bör utgå. Vi 
anser att det finns stora skillnader i vad politiker kan och bör göra och detta faller 
utanför ramen för detta. Det är inte rimligt att kommunen ställer dessa långtgående 
krav på individers mat och därför la vi ett alternativt yrkande.  

I kommunstyrelsen yrkade vi att Uppsala kommun ska säkerställa att 
kommunkoncernägda fastigheter har solceller på sina tak år 2025, där så är möjligt. 
Vi har länge kämpat för fler Uppsalabor ska få sätta upp solceller på sina egna tak 
och är därför glada över att vårt yrkande om höjd ambition för kommunens 
fastigheter gick igenom.  

Närvarande ledamöter (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden och 
med följande motivering: 
Centerpartiet gläds åt att det reviderade miljö- och klimatprogrammet över lag är 
ambitiöst. Vi ser mycket positivt på att Kommunstyrelsen jämkade sig med förslaget om 
att kommunkoncernägda fastigheter har solceller på sina tak år 2025. Detta är något 
Centerpartiet och Uppsalaalliansen drivit länge.  Det finns däremot väsentliga punkter 
som borde förbättras eller till och med saknas. Att programmet står utan en 
redovisningsskyldighet för att säkerställa måluppfyllnad är en uppenbar svaghet. 
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Bristfällig uppföljning försvårar naturligtvis för att utvärdera resultaten av kommunens 
miljöarbete. Vad som får effekt och vad som bara är vackra ord är i dagsläget alltså inte 
självklart. Vad gäller programmets femte etappmål yrkar vi där i samklang med 
Moderaterna och Kristdemokraterna. Ekologiska livsmedel har många fördelar men det 
är minst lika viktigt att maten är närproducerad. Konsumtion av närproducerade 
livsmedel i stället för långväga importerade minskar klimatpåverkan, värnar den lokala 
miljön och gynnar näringslivet. 

Närvarande ledamöter (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden och 
med följande motivering: 
Det är ett i stora drag bra program fullmäktige nu antagit. Men det är otillräckligt. 
Utmaningarna inom miljö- och klimatområdet kräver fler och större åtgärder. Det är 
politikens ansvar att rädda vårt klimat och därför beklagar vi att fullmäktige inte valde 
en ännu högre ambitionsnivå genom att bifalla Vänsterpartiets förslag till förbättringar. 

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

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.  

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) anmäler följande särskilda yttrande: 
Miljö- och klimatfrågorna är mycket viktiga. Inte minst ur perspektivet att försvara den 
biologiska mångfalden i så stor utsträckning som möjligt. En biologisk mångfald som är 
viktig för ekobalansen på vår jord och som bidrar till en så kallad resiliens, förmågan för 
naturen att återhämta sig efter en större negativ påfrestning. Under fem år var jag 
ansvarig för att driva kommunens miljö- och klimatarbete framåt. Under den tiden blev 
Uppsala för första gången av WWF, Världsnaturfonden, utsedda till Sveriges bästa 
klimatstad och kommunen kom tvåa i världen efter Vancover. Den effektiva metod som 
kommunen tillämpade för att lokalt och mätbart bidra till miljö- och klimatförbättringar 
kallas Klimatprotokollet. Klimatprotokollets fokus var då att vara väldigt pragmatiskt 
fokuserad på att uppnå förbättringar. Det var ett uppskattat fokus bland de 
organisationer som deltog i Klimatprotokollet.  

Idag har Klimatprotokollet under Miljöpartiets ledning blivit mer aktivistiskt. Det är 
mycket olyckligt. Att skärpa målsättningarna kopplade till ”utsläpp av växthusgaser” 
genom att minskningstakten ska justeras årligen beroende av föregående års resultat 
kan låta bra men är inte realistiska. Ett av skälen till att det inte är realistiskt är att bland 
annat Miljöpartiet parallellt driver på för det så kallade Uppsalapaketet med ambitionen 
att kraftigt öka Uppsala kommuns befolkning på kort tid.  

Kommunens nuvarande agerande i dessa viktiga miljö- och klimatfrågor är inte bra. 
Uppsala kommun har ett ansvar för att verka mot social-, ekologisk- och ekonomisk 
hållbarhet. I en kommun som kraftigt växer befolkningsmässigt är det viktigt att inte 
äventyra den sociala- och ekonomiska balansen. Om de ekologiska insatserna leder till 
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stora sociala och ekonomiska problem kommer definitivt miljö- och klimatarbetet att 
kraftigt prioriteras ner. Därom finns gott om exempel runt om på vår jord. Kommunen ska 
inte vara aktivistisk i sitt miljö- och klimatarbete. I stället för det ensidiga fokuset på 
växthusgaser är det hög tid att fokusera på energireducering per person för att snabba 
på det ekologiska förbättringsarbetet samtidigt som det tydligt bidrar till bättre social- 
och ekonomisk hållbarhet. Ett mycket starkare fokus på att stärka delningsekonomin 
kommer mycket bättre bidra till att dagens generationer överlämnar en mindre 
överexploaterad jord till kommande generationer. I Uppsala är kortsiktigt 
Uppsalapaketet ett exempel på mycket dålig politik som inte leder mot goda och breda 
resultat kopplat till hållbarhetsperspektiven. 

Innan ett reviderat förslag på Miljö- och klimatprogram lyfts i kommunfullmäktige anser 
jag att förslaget måste beredas bland fler av kommunens företagare och relevanta 
föreningar. 

Lovisa Johansson (FI) anmäler följande särskilda yttrande: 
Ambitiösa mål kräver en ambitiös politik. Målen i det reviderade miljö- och 
klimatprogrammet är ambitiösa. Dock finns det ingen plan för hur målen ska nås. En 
tredjedel i den nya handlingsplanen består av utredningar. Utredningsskedet borde varit 
förbi för längesen. Det är tid att agera.  

Det är väldigt positivt att man tillslut har tagit fram en koldioxidbudget, något som Fi 
drivit i fullmäktige sedan 2019 och motionerat om för mer än ett år sedan. Det innebär att 
FI-motion koldioxidbudget tillslut blir verklighet.  

Flera enskilda punkter i uppföljningen av det tidigare miljö- och klimatprogrammet visar 
goda resultat. Kommunens fordon är exempelvis påväg att bli helt fossiloberoende, vilket 
är värt att applådera! Om vi däremot kollar på helhetsbilden av uppföljningen ser det 
inte lika bra ut. Sedan år 2014 har de totala utsläppen för Uppsala inte minskat alls. Då 
bortser vi från pandemiåret 2020 där restriktioner ledde till ett drastiskt minskade av 
långväga resor. Effektiv klimatpolitik kan självfallet inte ersättas av pandemier.  

Oppositionspartierna M, KD och SD driver på för att försvaga miljö- och klimatpolitiken, 
istället för att debattera hur vi kan göra handlingsprogrammet mer konkret.  

Miljö- och klimatprogrammet innehåller mål som att försöka få ned utsläppen från 
Uppsalabornas konsumtion. Handlingsplanen är dock bristfällig och saknar åtgärder för 
att hålla nere flygandet samt konsumtionen av animalier och prylar. Man lämnar det till 
individen att leva hållbart.  

Vi ser en tydlig förbättring av målen när det kommer till livsmedel, men det saknas 
verktyg för hur vi ska nå dessa utsläppsminskningar. År 2030 ska inköpta livsmedel från 
kommunen vara högst 1.25 kg koldioxid per kilo. Målet kommer kräva mer vegetabilisk 
kost. Mer vegetabilisk mat är även viktigt för att nyttja mindre jordbruksmark och kunna 
nå målet om 100 % ekologiskt.  
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Vi välkomnar de ambitiösa klimatmålen, men om vi ska vara klimatneutrala om mindre 
än 8 år krävs handling.  

Det miljö- och klimatprogram som finns idag väntar fortfarande på de stora, kraftfulla 
och konkreta åtgärderna som krävs för att inte riskera en förvärrad klimatkris. Handling 
krävs för ett tryggt och gott liv för oss människor, kommande generationer, djur och för 
naturen.  
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§ 237  

Regler för ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Uppsala kommun 
mandatperioden 2023–2026 
KSN-2022-01009 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att anta Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala 
kommun mandatperioden 2023–2026 i enlighet med ärendets bilaga 1, 

2. att reglerna gäller från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2026, 
3. att anvisningar gällande regler för ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda i Uppsala kommun för mandatperioden 2023–2026 ska tas 
fram och fastställas av arvodesberedningen. 

Sammanfattning 

Arvodesberedningen för ersättningsfrågor för förtroendevalda, har i skrivelse i bilaga 1 
lämnat förslag till regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda, i 
bilaga 2, i Uppsala kommun inför mandatperioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 11 maj § 106 
• Arbetsutskottets förslag 3 maj 2022 § 131 
• Tjänsteskrivelse daterad den 4 april 2022 
• Bilaga 1, Skrivelse från arvodesberedningen  
• Bilaga 2, Förslag på regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i 

Uppsala kommun mandatperioden 2023-2026 
• Bilaga 3, Förslag på regler med ändringar jämfört med nuvarande regler 

synliga 
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Yrkanden 

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

Tobias Smedberg (V) och Therese Rhann (-) yrkar:  
(1) att månadsarvodena har prisbasbeloppet som utgångspunkt, ej riksdagsarvodet,  

(2) att kommunalrådsarvodet ska utgå med ett (1) prisbasbelopp per månad, 

(3) att ordförande i kommunstyrelsen får ett arvode motsvarande 120 procent av 
prisbasbeloppet, 

(4) att avslå Arvodesberedningens förslag om 110 procent för vice ordförande i 
kommunstyrelsen,  

(5) att timarvoden utbetalas enl. följande: Förstatimmesarvode 450 kr, Därefter varje 
påbörjad kvart 65 kr, Partigruppsarvode övriga organ än KF 260 kr  

(6) att en arvodessamordning skall ske så att ingen uppbär mer än 100% (120 för KS 
ordförande) inklusive externa uppdrag pga. av kommunalrådsuppdraget,  

(7) att ordförande i individutskotten i socialnämnden ska sänkas från 14 till 9% (10 010 
kr till 6 435 kr),  

(8) att vice ordförande i individutskotten i socialnämnden skall sänkas från 9 till 5% (6 
435 kr till 3 575 kr), samt  

(9) att arvode för deltagande i förrättning enligt §3b i förslaget inte skall utgå.  

Kent Kumpula (SD) yrkar  
(1) i första hand att samtliga ersättningar och arvoden sänks med 30 procent,  

(2) i andra hand att samtliga ersättningar och arvoden sänks med 10 procent. 

Lovisa Johansson (FI) yrkar  
att § 25 Kommunalrådsarvodet baseras på medianheltidslönen för anställd inom 
Uppsala kommun. Det justeras den 1 januari varje år.  

Beslutsgång 

Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag.  

Sedan ställer ordföranden Kent Kumpulas (SD) första yrkande (1) mot avslag och finner 
att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Därefter ställer ordföranden Kent Kumpulas (SD) andra yrkande (2) mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 
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Därefter ställer ordföranden Tobias Smedbergs (V) med fleras yrkanden (1-9) mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandena.  

Därefter ställer ordföranden Lovisa Johanssons (FI) yrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Slutligen ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Reservationer 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Närvarande ledamöter (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden och 
med följande motivering: 
Man ska inte bli rik på politik. Livet som heltidspolitiker ska inte göra att man får 
ekonomiska ersättningar som är väsensskilda från de inkomster vanliga löntagare har. 
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§ 238  

Svar på motion om stopp för dubbla arvoden 
från Tobias Smedberg (V) 
KSN-2021-01673 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt 31 maj 2021 att Uppsala kommun 
snarast upprättar ett regelverk där arvodessamordning sker med andra uppdrag 
ledamöter uppbär i rollen som kommunpolitiker i enlighet med motionen. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 6 april § 89 
• Arbetsutskottets förslag 29 mars 2022 § 108  
• Tjänsteskrivelse daterad 23 februari 2022  
• Bilaga, Motion om stopp för dubbla arvoden från Tobias Smedberg (V) 

Yrkanden 

Ylva Stadell (S), Gunnar Hedberg (M), Evelina Solem (KD), Kent Kumpula (SD), 
Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (-) och Johan Edstav (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Tobias Smedberg (V), Stina Jansson (FI), Therese Rhann (-) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Tobias Smedbergs (V) med fleras 
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  
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Reservationer 

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

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) anmäler följande särskilda yttrande: 
Jag anser att de arvoden som Uppsalas politiker får för sina lokala politiska uppdrag ska 
vara jämförbara med jämförbara kommuner. Jag anser inte att heltidspolitiker ska få 
belasta skattemedel mer än det heltidsarvode som utgår. Det är fullt rimligt att de 
externa uppdrag som anses värdefulla för att fullfölja det lokala förtroendeuppdraget 
antingen ska anses ingå i uppdraget som betingar heltidsarvode alternativt att externt 
arvode avräknas mot arvode för det lokala heltidsuppdraget. Den senare varianten 
tycker jag är lämpligast eftersom ett externt uppdrag sannolikt är förknippat med ett 
ansvarsåtagande och därför bör en rimlig ersättning för det uppdraget gå till de individer 
som axlar ett sådant uppdrag. Det är beklagligt att det inte fanns stöd i 
kommunfullmäktige för att utreda hur en lämplig avräkning av arvoden kan göras 
kopplat till heltidsarvoderade lokala politiker som också har omfattande externa 
uppdrag med där till kopplade arvoden. 
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§ 239  

Svar på motion om kontanter från Simon O. 
Pettersson (SD) 
KSN-2021-01834 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Simon O Pettersson föreslår i en motion väckt 14 juni 2021 att kontanter måste 
accepteras som betalningsmedel i de av Uppsala kommuns verksamheter som riktar 
sig till allmänheten. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 6 april § 90 
• Arbetsutskottets förslag 8 mars 2022 § 81 
• Tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2021 
• Bilaga, Motion om kontanter från Simon O. Pettersson (SD) 

Yrkanden 

Patrik Hedlund (S), Ingela Ekrelius (V), Eva Christiernin (S) och Jonas Petersson (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Simon O Pettersson (SD), Margit Borgström (KD) och Therese Rhann (-) yrkar bifall till 
motionen.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Simon O Petterssons (SD) med 
fleras yrkande om bifall till motionen. 

Votering begärs och genomförs. 

För att bifalla kommunstyrelsens förslag rösta JA, för at bifalla motionen rösta NEJ.  
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Med 64 ja-röster, 14 nej-röster, 2 frånvarande ledamöter och 1 ledamot som inte deltar 
i voteringen finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag.  

Detaljerat resultat votering 

Ja-röst avger: 
Erik Pelling (S), Patrik Hedlund (S), Eva Christiernin (S), Erik Dagnesjö (S), Asal Gohari 
(S), Ulrik Wärnsberg (S), Inga–Lill Sjöblom (S), Agneta Gille (S), Carl Lindberg (S), Ylva 
Stadell (S), Monica Östman (S), Hilde Klasson (S), Mattias Kristenson (S), Loa Mothata 
(S), Rafael Waters (S), Elnaz Alizadeh (S), Pavlos Cavelier Bizas (S), Agneta Erikson (S), 
Therez Almerfors (M), Alexandra Steinholtz (M), Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), 
Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Carolina 
Bringborn (M), Fredrik Hultman (M), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), 
Karolin Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), Ingela Ekrelius (V), Magne Björklund (V), 
Lalla Andersson (V), Rigmor Stenmark (C), Olle Romlin (C), Jonas Petersson (C), Mats 
Åhlund (C), Peter Nordgren (L), Angelique Prinz Blix (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. 
Aronsson (L), Amanda Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L), Linda Eskilsson 
(MP), Rickard Malmström (MP), Helena Nordström Källström (MP), Charles Pylad (MP), 
Per Eric Rosén (MP), Stina Jansson (FI), Lovisa Johansson (FI), Kia Solid (S), Peder 
Granath (S), Karin de Afonseca (S), Gunnar Hedberg (M), Roine Thunberg (M), Arne 
Sandemo (M), Vivianne Eriksson (M), Anette Fischer (V), Karin Ericsson (-), Lena-Maria 
Jansson (C), Hans Nordström (C) och Johan Edstav (MP) 

Nej-röst avger: 
Therese Rhann (-), David Perez (SD), Linnea Alm (SD), Anders Sehlin (SD), Roger 
Thelander (SD), Jonas Segersam (KD), Leif Boström (KD), Margit Borgström (KD), Eva 
Moberg (KD), Evelina Solem (KD), Alexander von Uckermann (SD), Simon Pettersson 
(SD), Kent Kumpula (SD) och Anna-Karin Vaz Contreiras (KD) 

Frånvarande: 
Mohamad Hassan (L), Fredrik Ahlstedt (M) 

Deltar inte: 
Stefan Hanna (-) 

Reservationer 

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

Närvarande ledamöter (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) anmäler följande särskilda yttrande:  
Både ur ett civilförsvarsperspektiv och för att visa respekt för olika människors 
funktionshinder är det viktigt att bibehålla en infrastruktur för traditionella fysiska 
pengar. Genom att upprätthålla en minimihantering av traditionella pengar säkras 
processer och logistik som i kristider där det digitala systemet riskerar att slås ut kan 
växlas upp. Fram tills det finns mycket användarvänliga och säkra röststyrda 
betalningsapplikationer måste funktionshindrades perspektiv säkerställas. 
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§ 240  

Svar på motion om sexistisk och rasistisk 
reklam från Lovisa Johansson (FI) och Stina 
Jansson (FI) 
KSN-2019-03844 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Lovisa Johansson och Stina Jansson (båda FI) föreslår i en motion väckt 9 december 
2019 att Uppsala kommun ska införa ett förbud mot könsdiskriminerande, sexistisk 
och rasistisk reklam i offentlig miljö på de reklampelare Uppsala kommun kan styra 
över.  

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 11 maj § 107 
• Arbetsutskottets förslag 26 april 2022 § 120 
• Tjänsteskrivelse daterad 11 april 2022 
• Bilaga 1, Motion om sexistisk och rasistisk reklam från Lovisa Johansson (FI) 

och Stina Jansson (FI) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 30 mars 2022 

Yrkanden 

Jonas Petersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Lovisa Johansson (FI) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång  

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lovisa Johanssons (FI) yrkande om 
bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag.  
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§ 241  

Svar på motion om koldioxidbudget från 
Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) 
KSN-2021-00927 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) föreslår i en motion väckt 22 mars 2021 

• att uppdra till kommunstyrelsen att utreda hur en bindande koldioxidbudget 
kan implementeras i Uppsala kommun, där minskningstakten är tydliggjord år 
för år,  

• att forskare som arbetar med koldioxidbudgetar är delaktiga i processen att ta 
fram koldioxidbudgeten, samt 

• att uppfyllelsen av budgeten ska inte förutsättas av negativa utsläppstekniker 
eller återplantering av skog.  

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 11 maj § 108 
• Arbetsutskottets förslag 15 februari 2022 § 57 
• Tjänsteskrivelse daterad 19 januari 2022 
• Bilaga, Motion om koldioxidbudget från Lovisa Johansson (FI) och Stina 

Jansson (FI) 

Yrkanden 

Rickard Malmström (MP) och Rafael Waters (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  

Lovisa Johansson (FI) och Anette Fischer (V) yrkar bifall till motionen. 

Stefan Hanna (-) yrkar avslag på motionen. 
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Beslutsgång 

Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. 

Därefter ställer ordföranden Lovisa Johanssons (FI) med fleras yrkande om bifall till 
motionen mot Stefan Hannas (-) yrkande om avslag på motionen. Ordförande finner 
att kommunfullmäktige utser Stefan Hannas (-) yrkande som motförslag.  

Slutligen ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot motförslaget och finner 
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Reservationer 

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

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) anmäler följande särskilda yttrande: 
Det är dags för ett alternativt fokus för att på allvar åtgärda de negativa effekter 
människans rovdrift på naturen har. Inte minst en rovdrift som kraftig bidrar till att den 
biologiska mångfalden kraftigt minskar. Istället för ett enfaldigt fokus på 
koldioxidutsläpp anser jag att vi istället måste fokusera på energiförbrukningen per 
person. Ett starkt fokus på energiförbrukning per person kommer att bidra till 
nödvändiga omställningar av våra ekonomier och därigenom också bidra till minskad 
negativ koldioxidpåverkan. Jag ogillar starkt motionens negativa inställning till att nya 
tekniska framsteg, och plantering av skog, inte ska räknas in i förbättringsekvationerna. 
Det är viktigt att ta samtliga tre hållbarhetsperspektiv på stort allvar. Social-, ekologisk- 
och ekonomisk hållbarhet. Framgångsrik miljö- och klimatpolitik måste klokt balanseras 
med social- och ekologisk hållbarhet. 

Lovisa Johansson (FI) anmäler följande särskilda yttrande: 
Samma dag som motionen behandlas har Uppsala kommunfullmäktige antagit en 
koldioxidbudget! FI-motionen om koldioxidbudget lämnades in mars 2021. Det är positivt 
att en stor del av motionen blir verklighet genom det nya miljö- och klimatprogrammet. 
Det innebär att en bindande koldioxidbudget implementeras i Uppsala kommun, där 
minskningstakten är bestämd år för år. Uppfyllelsen av budgeten ska inte förutsättas av 
negativa utsläppstekniker eller återplantering av skog.  

Vad som saknas i Uppsala kommuns koldioxidbudget är att ta hänsyn till historiska 
utsläpp. De kommuner som redan släppt ut mycket bör minska sina utsläpp i större 
utsträckning än de som släppt ut mindre tidigare. Det handlar om rättvisa. 
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§ 242  

Svar på motion om nationell standard på 
skidskyttebanan i Storvreta från Jonas 
Segersam (KD) 
KSN-2021-01672 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Jonas Segersam (KD) föreslår i en motion väckt 31 maj 2021 att kommunfullmäktige 
beslutar att i samverkan med civilsamhället komplettera skidskyttebanan i Storvreta 
till nationell standard. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 11 maj § 109 
• Tjänsteskrivelse daterad 29 mars 2022 
• Bilaga 1, Motion om nationell standard på skidskyttebanan i Storvreta  
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från idrotts- och fritidsnämnden 21 februari 2022 

Yrkanden 

Rickard Malmström (MP), Agneta Gille (S), Karolin Lundström (V) och Madeleine 
Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Jonas Segersam (KD) och Kent Kumpula (SD) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Jonas Segersams (KD) med fleras 
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  
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Reservation 

Närvarande ledamöter (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och 
med följande motivering: 
Det är positivt att styret i sitt svar föreslår att utreda möjligheterna för nationell standard 
på Storvreta skidskyttebana. För kommunen skulle en begränsad summa hjälpa en 
mycket engagerad del av civilsamhället att utveckla en viktig del av Storvretabygden. Att 
jämföra med de summor som satsats på olika idrottsanläggningar inne i centrala 
Uppsala är detta en billig satsning för det man får tillbaka i form av fler 
idrottsevenemang till Storvreta vilket skulle gagna närings- och föreningsliv. Därför är det 
beklagligt att styret inte kan prioritera denna idrottssatsning framför andra. 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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§ 243  

Svar på motion om att öka antalet träd i 
stadens centrala delar från Lisen Burmeister 
(SD) 
KSN-2021-02467 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Lisen Burmeister (SD) föreslår i en motion väckt vid fullmäktiges sammanträde den 13 
september 2022 att kommunen ser över möjligheten att plantera fler träd på befintliga 
platser i innerstaden samt att i detaljplaner beakta antalet träd, förorda att träd 
planeras där det finns möjlighet och att en spridning av olika arter av träd beaktas vid 
plantering.  

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 11 maj § 110 
• Arbetsutskottets förslag 26 april 2022 § 122 
• Tjänsteskrivelse daterad 11 april 2022 
• Bilaga 1, Motion om att utöka antal träd i centrala staden från Lisen Burmeister 

(SD) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 30 mars 2022 

Yrkanden 

Rickard Malmström (MP), Hilde Klasson (S), Lalla Andersson (V) och Magne Björklund 
(V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Kent Kumpula (SD), Mats Åhlund (C), Stefan Hanna (-), Therez Almerfors (M), Eva 
Moberg (KD) och Karin Ericsson (-) yrkar bifall till motionen. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Kent Kumpula (SD) med fleras 
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  

Reservationer 

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

Närvarande ledamöter (M), (KD) och (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande och med följande motivering: 
Vi reserverar oss till förmån för bifall på motionen. En grönare stad är något vi konsekvent 
stödjer och uppmuntrar. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) anmäler följande särskilda yttrande: 
Bra motion som vill att kommunen i sin extrema exploateringsiver ska verka för att 
lämpliga träd ska vara en del av stadsmiljön som utvecklas. Det finns både hälsoskäl och 
attraktivitetsskäl till varför detta är en viktig och värdefull inställning till en liten men 
viktig detalj inom stadsutvecklingen. 
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§ 244  

Svar på motion om att stärka det svenska 
språket från Linnea Alm (SD) 
KSN-2021-03460 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Linnea Alm (SD) föreslår i en motion väckt 13 december 2021  

1. att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur anställda som sysslar med 
utbildning av elever på ett eller annat sätt har möjlighet att vidareutvecklas i 
svenska språket för att nå upp till en tillfredsställande nivå, 

2. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur språktest för nyanställning 
kan implementeras i ordinarie rekrytering till förskola och skola, 

3. att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda behovet och möjligheterna till att 
fler familjecentraler etableras i kommunen och var det skulle vara strategiskt 
klokast att placera dessa utifrån befintligt behov, samt 

4. att utbildningsnämnden ges i uppdrag att i sitt systematiska kvalitetsarbete 
särskilt följa upp språkkunskaper hos personal och verka för att de höjs.  

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 11 maj § 111 
• Arbetsutskottets förslag 26 april 2022 § 123 
• Tjänsteskrivelse daterad 11 april 2022 
• Bilaga 1, Motion om att stärka det svenska språket från Linnea Alm (SD) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 24 mars 2022 

Yrkanden 

Ulrik Wärnsberg (S), Linda Eskilsson (MP) och Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Linnea Alm (SD) och Kent Kumpula (SD) yrkar bifall till motionen.  
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Stefan Hanna (-) och Therese Rhann (-) yrkar bifall till motionens att-sats 1, 2 och 4.  

Leif Boström (KD) yrkar bifall till motionens att-sats 3 samt bifall till kommunstyrelsens 
förslag gällande att-sats 1, 2 och 4.  

Beslutsgång 

Votering begärs och genomförs. 

Rösta JA för att bifalla kommunstyrelsens förslag, rösta NEJ för att bifalla motionens 
att-sats 1 ,2 och 4.  

Med 72 ja-röster mot 9 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag gällande att-sats 1, 2 och 4. 

Detaljerat resultat votering 

Ja-röst avger: 
Erik Pelling (S), Patrik Hedlund (S), Eva Christiernin (S), Erik Dagnesjö (S), Asal Gohari 
(S), Ulrik Wärnsberg (S), Inga–Lill Sjöblom (S), Agneta Gille (S), Carl Lindberg (S), Ylva 
Stadell (S), Hilde Klasson (S), Mattias Kristenson (S), Loa Mothata (S), Rafael Waters (S), 
Elnaz Alizadeh (S), Pavlos Cavelier Bizas (S), Agneta Erikson (S), Fredrik Ahlstedt (M), 
Therez Almerfors (M), Alexandra Steinholtz (M), Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), 
Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Carolina 
Bringborn (M), Fredrik Hultman (M), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), 
Karolin Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), Ingela Ekrelius (V), Magne Björklund (V), 
Lalla Andersson (V), Rigmor Stenmark (C), Olle Romlin (C), Jonas Petersson (C), Mats 
Åhlund (C), Mohamad Hassan (L), Peter Nordgren (L), Angelique Prinz Blix (L), Eva 
Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), Amanda Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Oscar 
Matti (L), Jonas Segersam (KD), Leif Boström (KD), Margit Borgström (KD), Christian 
Hermanson (KD), Eva Moberg (KD), Evelina Solem (KD), Linda Eskilsson (MP), Helena 
Nordström Källström (MP), Charles Pylad (MP), Per Eric Rosén (MP), Stina Jansson (FI), 
Lovisa Johansson (FI), Staffan Yngve (S), Kia Solid (S), Peder Granath (S), Karin de 
Afonseca (S), Gunnar Hedberg (M), Roine Thunberg (M), Arne Sandemo (M), Vivianne 
Eriksson (M), Anette Fischer (V), Karin Ericsson (-), Lena-Maria Jansson (C), Hans 
Nordström (C), Johan Edstav (MP) och Rickard Malmström (MP).  

Nej-röst avger: 
Therese Rhann (-), David Perez (SD), Linnea Alm (SD), Anders Sehlin (SD), Roger 
Thelander (SD), Alexander von Uckermann (SD), Simon Pettersson (SD), Kent Kumpula 
(SD) och Stefan Hanna (-).  
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Rösta JA för att bifalla kommunstyrelsens förslag, rösta NEJ för att bifalla motionens 
att-sats 3.  

Med 61 ja-röster och 20 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag gällande att-sats 3.  

Detaljerat resultat votering 

Ja-röst avger: 
Erik Pelling (S), Patrik Hedlund (S), Eva Christiernin (S), Erik Dagnesjö (S), Asal Gohari 
(S), Ulrik Wärnsberg (S), Inga–Lill Sjöblom (S), Agneta Gille (S), Carl Lindberg (S), Ylva 
Stadell (S), Hilde Klasson (S), Mattias Kristenson (S), Loa Mothata (S), Rafael Waters (S), 
Elnaz Alizadeh (S), Pavlos Cavelier Bizas (S), Agneta Erikson (S), Fredrik Ahlstedt (M), 
Therez Almerfors (M), Alexandra Steinholtz (M), Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), 
Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Carolina 
Bringborn (M), Fredrik Hultman (M), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), 
Karolin Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), Ingela Ekrelius (V), Magne Björklund (V), 
Therese Rhann (-), Lalla Andersson (V), Mohamad Hassan (L), Peter Nordgren (L), 
Angelique Prinz Blix (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), Amanda Kanange 
(L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L), Linda Eskilsson (MP), Helena Nordström Källström 
(MP), Charles Pylad (MP), Per Eric Rosén (MP), Stina Jansson (FI), Lovisa Johansson (FI), 
Staffan Yngve (S), Kia Solid (S), Peder Granath (S), Karin de Afonseca (S), Gunnar 
Hedberg (M), Roine Thunberg (M), Arne Sandemo (M), Vivianne Eriksson (M), Anette 
Fischer (V), Johan Edstav (MP), Rickard Malmström (MP) och Stefan Hanna (-).  

Nej-röst avger: 
Rigmor Stenmark (C), Olle Romlin (C), Jonas Petersson (C), Mats Åhlund (C), David 
Perez (SD), Linnea Alm (SD), Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), Jonas Segersam 
(KD), Leif Boström (KD), Margit Borgström (KD), Christian Hermanson (KD), Eva Moberg 
(KD), Evelina Solem (KD), Karin Ericsson (-), Lena-Maria Jansson (C), Hans Nordström 
(C), Alexander von Uckermann (SD), Simon Pettersson (SD) och Kent Kumpula (SD).  

Reservationer 

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

Närvarande ledamöter (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) anmäler följande särskilda yttrande: 
Det är viktigt att ta det svenska språkets betydelse för kvalitet inom kommunens 
verksamheter på största allvar. Allt för länge har bristande kunskaper i svenska 
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negligerats av många partier samt ansvariga tjänstemän. Detta negligerande har allt för 
länge bidragit till stora kvalitetsbrister inom skola, vård och omsorg. Motionens viktiga 
ambition är att stärka kunskaperna i svenska inom Uppsala kommuns verksamhet. 
Under några år har det talats om att kommunen påbörjat förbättringsmetoder. Utifrån 
de samtal jag har med både invånare som får omsorg och vård samt av personal inom 
omsorgen och vården är kommunens insatser inte tillräckligt bra. 
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§ 245  

Svar på motion om bättre uppföljning av 
miljö- och klimatmålen från Lovisa Johansson 
(FI) och Stina Jansson (FI) 
KSN-2021-03462 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Sammanfattning 

Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) föreslår i en motion väckt 13 december 
2021 

• att kvartalsvis följa upp Miljö- och klimatprogrammet och redovisa det separat, 
samt 

• att en sammanfattning av uppföljningen sammanställs och läggs upp på 
uppsala.se. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 11 maj § 112 
• Arbetsutskottets förslag 3 maj 2022 § 133 
• Tjänsteskrivelse daterad 3 maj 2022 
• Bilaga, Motion om bättre uppföljning av miljö- och klimatmålen från Lovisa 

Johansson (FI) och Stina Johansson (FI) 

Yrkanden 

Rafael Waters (S), Mats Åhlund (C) och Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Lovisa Johansson (FI) yrkar bifall till motionen. 

 



Sida 52 (68) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2022-05-30 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll.  
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 

  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot yrkandet från Lovisa Johansson 
(FI) och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
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§ 246  

Interpellation om arbetsmiljön på Uppsala 
yrkesgymnasium Jälla från Stefan Hanna (-) 
KSN-2022-00662 

 
Stefan Hanna (-) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Pelling (S) som besvaras av kommunalråd Jennie Claesson (L).  

Anföranden hålls av Stefan Hanna (-), Jennie Claesson (L), Jonas Segersam (KD), Ulrik 
Wärnsberg (S) och Olle Romlin (C).  
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§ 247  

Interpellation om miljöbilar från Hanna 
Viktoria Mörck (V) 
KSN-2022-00664 

 

Hanna Viktoria Mörck (V) har ställt en interpellation till kommunalråd Rickard 
Malmström (MP) som besvaras av densamma.  

Anföranden hålls av Hanna Viktoria Mörck (V) och Rickard Malmström (MP).  
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§ 248  

Interpellation om hemtjänst från Jonas 
Segersam (KD) 
KSN-2022-00982 

 
Jonas Segersam (KD) har ställt en interpellation till kommunalråd Eva Christiernin (S) 
som besvaras av densamma. 

Anföranden hålls av Jonas Segersam (KD), Eva Christiernin (S), Rigmor Stenmark (C), 
Tobias Smedberg (V), Johan Edstav (MP), Staffan Yngve (S), Cecilia Forss (M), Margit 
Borgström (KD), Kent Kumpula (SD) och Anders Sehlin (SD).  
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§ 249  

Interpellation om härbärgen från Lovisa 
Johansson (FI) 
KSN-2022-00983 

 
Lovisa Johansson (FI) har ställt en interpellation till socialnämndens ordförande Asal 
Gohari (S) som besvaras av densamma. 

Anföranden hålls av Lovisa Johansson (FI), Asal Gohari (S), Alexandra Steinholtz (M), 
Per-Olof Forsblom (V) och Eva Moberg (KD).  
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§ 250  

Interpellation om nyttjandegrad av 
parkeringshus för cyklar från Stefan Hanna (-) 
KSN-2022-00984 
 

Stefan Hanna (-) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Pelling (S) som besvaras av kommunalråd Rickard Malmström (MP). 

Anföranden hålls av Stefan Hanna (-), Rickard Malmström (MP) och Mats Gyllander (M). 
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§ 251  

Interpellation om tillgänglighet i 
fullmäktigesalen från Stina Jansson (FI) 
KSN-2022-00985 

 
Stina Jansson (FI) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Pelling (S) som besvaras av densamma.  

Anföranden hålls av Stina Jansson (FI), Erik Pelling (S), Margit Borgström (KD), Therese 
Rhann (-), Arne Sandemo (M) och Lalla Andersson (V).  
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§ 252  

Interpellation om bostadssituationen för 
ekonomiskt utsatta från Tobias Smedberg (V) 
KSN-2022-00986 

 
Tobias Smedberg (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Pelling (S) som besvaras av kommunalråd Mohamad Hassan (L).  

Anföranden hålls av Tobias Smedberg (V), Mohamad Hassan (L), Cecilia Forss (M) och 
Elnaz Alizadeh (S).  
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§ 253  

Interpellation om Tiundaskolan från Kent 
Kumpula (SD) 
KSN-2022-00987 

 
Kent Kumpula (SD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Pelling (S) som besvaras av kommunalråd Jennie Claesson (L).  

Anföranden hålls av Kent Kumpula (SD), Jennie Claesson (L), Hanna Viktoria Mörck (V), 
Therez Almerfors (M), Jonas Segersam (KD), Ulrik Wärnsberg (S) och Olle Romlin (C).  
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§ 254  

Interpellation om polisanmälningar i 
skolverksamhet från Kent Kumpula (SD) 
KSN-2022-00988 

 
Kent Kumpula (SD) har ställt en interpellation till utbildningsnämndens ordförande 
Jennie Claesson (L) som besvaras av densamma.   

Anföranden hålls av Kent Kumpula (SD), Jennie Claesson (L), Pavlos Cavelier Bizas (S), 
Hanna Viktoria Mörck (V), Mats Åhlund (C) och Agneta Eriksson (S).  
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§ 255  

Interpellation om centralrättade prov från 
Christopher Lagerqvist (M) 
KSN-2022-00278 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 
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§ 256  

Interpellation om Svinskinnsskogen som 
möjligt naturreservat från Mattias Johansson 
(C) 
KSN-2022-00283 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 
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§ 257  

Interpellation om utökat samarbete mellan 
socialtjänsten och BUP för barn som bevittnat 
eller utsatts för våld från Lovisa Johansson 
(FI) 
KSN-2022-01272 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen.  
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§ 258  

Interpellation om kommunens nollvisioner 
från Kent Kumpula (SD) 
KSN-2022-01274 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen.  
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§ 259  

Interpellation om bättre skolverksamhet i 
Uppsala från Stefan Hanna (-) 
KSN-2022-01275 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen.  
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§ 260  

Interpellation om bättre näringslivsklimat i 
Uppsala från Stefan Hanna (-) 
KSN-2022-01276 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen.  
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§ 261  

Interpellation om personalhantering kopplad 
till Covid-19 pandemin från Stefan Hanna (-) 
KSN-2022-01277 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen.  
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