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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

Uppsala Konsert och Kongress, 

Carl Lindberg (S) ordförande §§ 
1-25 
Johan Edstav (MP) 1:e vice 
ordförande tjg §§ 26-33 
Magnus Åkerman (M) 2:e vice 
ordförande 
Emilie Sundell sekreterare 
Lena Grapp stadsjurist 
Staffan Yngve (S) 
Carolina Bringborn Anadol (M) 

Plats och tid: 

Presidie: 

Övriga 
deltagare: 
Utses att justera: 

sal B, 13:15-22:00 

Ledamöter 	Ledamöter och ersättare 
och 	 redovisas i bilaga 1 
ersättare: 

Paragrafer: 	1 - 33 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Stationsgatan 12, 7 februari 2017 
/ 

Carl Lindberg (S), or orande § 1-25 	' Johan Edstav (MP), ordförande §§ 26- 
33 

t& 
Staffan Y gve (S), usterare 	 Carol' a Bringborn Anadol (M), 

justerare 

Emilie Sundell, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift:  

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Kommunfullmäktige 
2017-01-30 
	

Sista dag att överklaga: 	2017-03-01 
2017-02-08 
	

Anslaget tas ner: 	2017-03-02 

ww_w.uppsala.se och 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

§ 1 

Val av justerare samt tid och plats för justering av protokollet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Staffan Yngve (S) och Carolina Bringborn Anadol (M) till justerare. 

att utse Gustav Lantz (S) och Christopher Lagerqvist (M) till ersättare. 

att justeringen äger rum tisdag 7 februari klockan 9.30 på Stationsgatan 12. 

Utdragsbestyrkande 

b7JK 
Justerandes sign c 



upP19.1.9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

3(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

§2 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa föredragningslistan med ändrad ordning enligt ordförandens förslag. 

Ärendet 
Ordföranden föreslår att behandling av beslutsärenden börjar kl 14.30. Ordföranden föreslår också att 
ärende 21. Interpellation av Cecilia Forss (M) om företagsklimatet i Uppsala behandlas tillsammans 
med ärende 8. Näringslivsprogram för Uppsala kommun. 

Utdragsbestyrkande Justerand sign 

dk  dg-A 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

§3 

Anmälan av underrättelse om antagande av detalj planer 

Anmäls underrättelser om antagande av detaljplan enligt 5 kap. §§ 29,30 och 35-37 plan- och 
bygglagen 

Detaljplan för kvarteret Klacken m. fl, Uppsala kommun (KSN-2014-0594) 

Detaljplan för KUNGSÄNGEN 21:2, Uppsala kommun (KSN-2016-2577) 

Detaljplan för del av kvarteret Takryttaren, Uppsala kommun (KSN-2015-2041) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

efi 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

§4 

Anmälan av protokoll 

Anmäls 

Protokoll från Stiftelsen Jälla egendom 2016-12-06 (KSN-2016-0660) 

Justerandes sign 

(J/47v 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

§5 

Anmälan av ej verkställda beslut 

Anmäls 
Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) den 30 september 2016 (KSN-2016-2626) 

Justerandes sign 

y/y? 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

§6 

Anmälan av granskningsrapporter 

Anmäls 
Granskning av "Grundskolans ledningsfunktion" (KSN-2017-0255) 

Lekmannarevisionen — Bolagens arbete med risker (KSN-2017-0221) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

§7 

Anmälan av ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (KSN-2017-
0004) 

Anmäls 

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 20 december 
2016 till och med den 14 oktober 2018 

Kommun: Uppsala 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Ny ersättare: Jonny Husén 
Avgången ersättare: Sanna Eliasson 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

7497 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

§8 

Rättelse av beslut 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att rätta kommunfullmäktiges beslut enligt till anmälningslistan bifogad handling. 

Ärendet 
Rättelse i KF § 234 Ersättning för pedagogisk verksamhet 2017 (KSN-2016-2392) 

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2016 (§ 234) om ersättningar för pedagogisk 
verksamhet. 

Av misstag expedierades fel underlag efter utbildningsnämndens beslut den 2 november 2016 (UBN-
2016-4292) till kommunstyrelsen. En rättelse bör därför göras i kommunfullmäktiges beslut enligt 
ärendets handling. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

,,A9.1 
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upPätal.f. KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

§9 

Avsägelser förtroendevalda: 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja begärda avsägelser 

Ärendet 

Organ 

Plan- och 
byggnadsnämnden 
Stiftelsen 
Nykterhetsvännernas 
Studenthem 
Omsorgsnämnden 

Uppsala Stadsteater AB 

Gatu- och 
samhällsmiljönämnden 
Idrotts- och fritidsnämnden 

Socialnämnden 

Arbetsmarknadsnämnden 

Arbetsmarknadsnämnden 

Uppsala Tingsrätt 

Socialnämnden 

Socialnämnden 

Uppsala Stadsteater AB 

Nya Destination Uppsala 
AB 

Namn 	 Parti 

Emelie Nilsson 	(S) 

Herman Ferner 	(V) 
	Från och med 2017-03-01 

Kerstin Andersson (MP) 

Kerstin Andersson (MP) 

Sophie Eriksson 	(M) 

Pavlos Cavelier 	(5) 
Bizas 
Åsa Samuelsson 	(KD) 

Anna Manell 
	

(L) 

Sanna Selberg 	(MP) 

Sanna Selberg 	(MP) 

Ingrid Burman 	(V) 

Leif Boström 	(KD) 
	Från och med 2017-01-26 

Lina Barke 	(S) 

Maria Gardfjell 
	

(MP) 

Uppdrag 

Ersättare 

Suppleant 

Ledamot 

Ersättare 

Ersättare 

Ersättare 

Ersättare 

Ledamot 
tillika 2:e 
vice 
ordförande 
Ledamot 

Nämndeman 

Ledamot 
tillika 
ordförande 
Ledamot 

Suppleant 

Ägarombud 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

d4(A) 
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upP111.9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

§ 10 

Inlämnad interpellation 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medge att interpellationen får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 27 
februari 2017. 

Ärendet 
Interpellation av Mohamad Hassan (L) om de ändrade förutsättningarna för bebyggelse i främre 
Boländerna (KSN-2017-0498) 

Utdragsbestyrkande Justerand9stsi 
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upP,19.1.9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

§ 11 

Inlämnade frågor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

Ärendet 
Fråga av Markus Lagerquist (M) om Sirius träningsförutsättningar (KSN-2017-0499) 

Fråga av Christopher Lagerqvist (M) om utbildningsnämndens kommunikation (KSN-2017-0500) 

Fråga av Therez Olsson (M) om planprogram för Marielund (KSN-2017-0501) 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

§ 12 

Inlämnade motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 
Motion av Mia Nordström (C) om Grön Skolgårdsplan (KSN-2017-0199) 

Motion av Mohamad Hassan (L) om mark till föreningslokaler (KSN-2017-0502) 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att agera för utfasning av plastpåsar (KSN-2017- 0524) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Y-479  
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upP,ealuf, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

§ 13 

Interpellation av Simon Alm (SD) om Bolandgymnasiet 
KSN-2016-2156 

Ärendet 
Simon Alm (SD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S). 
Interpellationen har överlämnats till utbildningsnämndens ordförande Caroline Hoffstedt (S) för 
besvarande. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Simon Alm (SD) och Caroline Hoffstedt (S). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

§ 14 

Interpellation av Jonas Segersam (I(D) om minskad statlig ersättning 
KSN-2016-2157 

Ärendet 
Jonas Segersam (KD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick 
(S). Marlene Burwick (S) besvarar interpellationen. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Jonas Segersam (KD), Marlene Burwick (S), Liza Boöthius (V) och Anders A 
Aronsson (L). 

Justerandes sign 
b/4 N 

Utdragsbestyrkande 
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upPRI.9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

§ 15 

Interpellation av Stefan Hanna (C) om situationen på Von Bahrs skola 
KSN-2016-2158 

Ärendet 
Stefan Hanna (C) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S). 
Interpellationen har överlämnats till Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden, för 
besvarande. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Stefan Hanna (C), Caroline Hoffstedt (S), Christopher Lagerqvist (M), Martin 
Wisell (KB), Agneta Erikson (S), Linda Eskilsson (MP). 

Utdragsbestyrkande 

dew Justerandes sign 



17 (38) 

upl?»,13 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

§ 16 

Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att förrätta nedanstående val 

Ersättare i omsorgsnämnden Asa Samuelsson (KD) 

Ersättare i gatu- och samhällsmiljönämnden Dorothee Enskog (M) 

Ersättare i äldrenämnden Sara Nilsson (M) 

Ersättare i idrotts- och fritidsnämnden Kianosh Amir Taghia (S) 

Ersättare i socialnämnden Leif Boström (KD) 

Ledamot tillika 2:e vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden Ismail Kamil (L) 

Ledamot tillika 2:e vice ordförande i socialnämnden Jonas Segersam (KD) 

Ledamot Nya Destination Uppsala AB, org nr 556457-1460 Maria Gardfjell (MP) 

Ägarombud Nya Destination Uppsala AB, org nr 556457-1460 Ilona Szatmåri Waldau (V) 

att bordlägga nedanstående val 

Ombud i Mälarens vattenvårdsförbund (MP) 

Nämndeman i Uppsala Tingsrätt (Fl) 

Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning (MP) 

Ersättare plan- och byggnadsnämnden (S) 

Suppleant Stiftelsen Nykterhetsvännernas Studenthem (V) från och med 2017-03-01 

Ledamot omsorgsnämnden (M:P) 

Suppleant Uppsala Stadsteater AB (MP) 

Ersättare gatu- och samhällsmiljönämnden (M) 

Ledamot arbetsmarknadsnämnden (MP) 
Justerandes sign 

d/rAl 
Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

Nämndeman Uppsala Tingsrätt (MP) 

Ledamot tillika ordförande socialnämnden (V) 

Suppleant Uppsala Stadsteater AB (S) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

§ 17 

Detaljplan för Uppsala Arena 
KSN-2014-0934 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta detaljplan för Uppsala Arena enligt ärendets bilaga. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen (som är markägare och har övertagit ansvarsområdet från tidigare 
fastighetsnämnden) har begärt planläggning för Uppsala Arena. Byggnadsnämnden fattade 
3 mars 2011 ett beslut om planuppdrag i enlighet med fastighetsnämndens begäran. 

Plan- och byggnadsnämnden har den 17 mars 2016 (ärendets bilaga) med hänvisning till 
planhandlingen, samrådsredogörelsen samt utlåtande efter granskning överlämnat detaljplan för 
Uppsala Arena till kommunfullmäktige för antagande. 

Yrkanden 
Erik Pelling (S) yrkar med instämmande av Rickard Malmström (We), Mohamad Hassan (L), Therez 
Olsson (M), Stefan Hanna (C) och Martin Wisell (KD) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anföranden hålls även av Mia Nordström (C) och Markus Lagerquist (M). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Justerandes sign 
/7-  

i Y4k 
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upPleifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

§18 

Arkitekturpolicy för Uppsala kommun 
KSN-2014-0630 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Arkitektur Uppsala - Arkitekturpolicy för Uppsala kommun, enligt ärendets bilaga 1. 

Anmäls att kommunstyrelsen för egen del beslutat 

att anta Riktlinjer för arkitektur och gestaltningsfrågor, enligt 
ärendets bilaga 2. 

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

Ärendet 
Kommunfullmäktige i Uppsala beslutade 2012-09-24 att uppdra till plan- och byggnadsnämnden 
(PBN) att i samråd med gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN) genomföra en förstudie för en 
sammanhållen arkitekturpolitik med avrapportering senast 2013. 

Den 19 januari 2015 beslutade kommunfullmäktige att godkänna förstudien till en arkitekturpolitik för 
Uppsala. I Mål och Budget 2016 med plan för 2017-18 gavs ett uppdrag till kommunstyrelsen att 
tillsammans med PBN att ta fram en arkitekturpolicy. 

Uppdraget har lett till en arkitekturpolicy (Arkitektur Uppsala) och riktlinjer som ger stöd i 
stadsgestaltning för hela den byggda miljön; byggnader, gator, torg, parker. Målet med policyn är att 
alla aktörer får en plattform för den arkitektoniskt kvalitativa stadsutvecklingen i Uppsala 

Yrkanden 
Erik Pelling yrkar med instämmande av Therez Olsson (M), Trond Svendsen (MP), Mia Nordström 
(C), Hanna Mörck (V) och Margit Borgström (KD) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

David Perez (SD) tilläggsyrkar; att våldssbejakande eller diktaturbejakande monument inte tillåts i de 
offentliga rummen, att verka för klassisk arkitektur i Uppsala. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. Sedan ställer ordföranden Simon Alms 
(SD) tilläggsyrkanden mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandena. Därmed 
har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Justerandes sign 

Y9"/ 
Utdragsbestyrkande 
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uipl?».13 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

§ 19 

Landsbygdsprogram för Uppsala kommun 
KSN-2015-1907 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta landsbygdsprogram för Uppsala kommun enligt 
ärendets bilaga 1. 

Anmäls att kommunstyrelsen för egen del, beslutat 

att anta handlingsplan för Uppsala kommuns landsbygdsprogram 2017 med inblick 2018 enligt 
ärendets bilaga 2, 

att godkänna remissredogörelsen enligt ärendets bilaga 3, samt 

att uppdra till kommunledningskontoret att i gemensam beredning med berörda nämnder och 
bolag utveckla metoder för att arbeta med delgeografiska utvecklingsfrågor, enligt 
föredragningen. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (M), (L), (C), (KD) reserverar sig till förmån för egna respektive yrkanden och 
avger reservation enligt bilaga A § 19. 

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

Ärendet 
Landsbygdsprogrammet är en del av det strategiska landsbygdsarbetet för att Uppsala ska bli en av 
Sveriges bästa landsbygdskommuner. Utgångspunkten i programmet är att det ska vara möjligt att bo, 
verka och leva på landsbygderna. Fyra insatsområden identifieras. Dessa är 
bostadsbyggande, näringslivsutveckling i ett landistadsperspektiv, service och infrastuktur samt ett 
lokalt engagemang. 

Yrkanden 
Erik Pelling (S) yrkar med instämmande av Maria Gardfjell (MP), Rafael Waters (S), Helena 
Nordström-Kjellström (MP) och Hanna Mörck (V) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Margit Borgström (KD) yrkar med instämmande av Stefan Hanna (C), Therez Olsson (M), Mia 
Nordström (C) Urban Wästljung (L) och Benny Lindholm (L) på följande ändringar och tillägg: 
att målet om planberedskap för 300 bostäder per år ersätts med ett konkret mål om att bygga 500 
bostäder per år, 
att ett mål införs om att AB Uppsala Kommuns Industrihus och Uppsala Kommuns Fastighets AB ska 
främja näringslivsutveckling på landsbygden, 
att ett mål införs om att anlägga större pendlarparkeringar i lämpliga tätorter, 
att det i landsbygdsprogrammet slås fast att kommunen i samverkan med landstinget och UL ska verka  
Justerandes sign 	 — 	 Utdragsbestyrkande 

--2 
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Uppsala KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

för att anropsstyrd kollektivtrafik införs på landsbygden, 
att målet om anslutningsgrad av fiber på landsbygden ersätts med ett konkret mål om 98 procents 
anslutning till år 2025, 
att kommunens upphandlingsunderlag bör gormas så att närproducerad mat i större utsträckning kan 
inhandlas (inkluderas under Lokal livsmedelsförsörjning, sidan 6), 
att en sammanfattning av utvecklingsplanerna för var och en av de 14 prioriterade tätorterna som 
översiktsplanen beskriver bifogas till kommunfullmäktigebehandlingen av ärendet, samt 
att de uppföljningskriterier och mål som anges i landsbygdsprogrammets handlingsplan så långt det 
är möjligt anges kvantitativt, exempelvis ett mål om 100 nya arbetstillfällen per år på landsbygden. 

Urban Wästljung (L) yrkar med instämmande av Benny Lindholm (L) därutöver: 
att samtliga 14 prioriterade tätorter under planperioden (2017-2023) ska få en välutvecklad 
cykeltrafik till och från Uppsala stad och särskilt resecentrum, 
att en utredning om vilka kommunala förvaltningar som lämpar sig för placering i någon eller några 
av de 14 prioriterade tätorterna genomförs och att ytterligare minst två enheter flyttar ut under 
planperioden (2017-2023), samt 
att ett nytt förhållnings- och arbetssätt i kommunen där de större tätorterna betraktas och behandlas 
som egna kommuner skapas. Det ska gälla för byggandet men också för näringslivspolitik och 
företagsetableringar. 

Stefan Hanna (C), Mia Nordström (C), Margit Borgström (KD) och Simon Alm (SD) yrkar bifall till 
Urban Wästljungs (L) andra och tredje att-sats. 

Stefan Hanna (C) och Mia Nordström (C) yrkar därutöver: 
att orterna Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge pekas ut som särskilt prioriterade, och att ett 
konkretiserande fördjupningsavsnitt om respektive ort förs in i landsbygdsprogrammet, samt 
att de bygderåd och liknande instanser som finns i många av kommunens mindre orter görs till 
ständiga remissinstanser i frågor som rör deras bygder. 

Margit Borgström (KD) yrkar därutöver bifall till Stefan Hannas (C) och Mia Nordströms (C) andra 
att-sats, samt: att kommunen bör ombesörja att laddstolpar finns i de prioriterade tätorterna (sidan 
12). 

Simon Alm (SD) yrkar på följande tillägg: 
att varje skola på landsbygden garanteras fortsatt drift, 
att restidskvotens förhållande mellan bil och kollektivtrafik inte ska påverkas genom att bilens 
framkomlighet försämras till förmån för kollektivtrafik, samt 
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med en plan för hur ambitionerna i 
landsbygdsprogrammet ska finansieras. 

Därutöver yrkar Simon Alm (SD) bifall till Margit Borgströms (KD) med fleras första, andra, fjärde, 
femte, sjätte och åttonde att-sats, samt bifall till Stefan Hannas (C) andra att-sats. 

Hanna Mörck (V) yrkar avslag på samtliga yrkanden från (M), (L), (C), (KD) och (SD). 

Anföranden hålls även av Pirita Ouchterlony-Simu (SD). 

Beslutsgång 
Ordföranden börjar med att i tur och ordning ställa alla yrkanden som innebär ändringar i programmet 
Justerandes sign 	 Utdragsbestyrkande 

' 
/A7 



23 (38) 

upPatifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår samtliga ändringsyrkanden. Sedan ställer 
ordföranden kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden i tur och ordning alla 
tilläggsyrkanden mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår samtliga tilläggsyrkanden. 

Därmed har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 

M 29  
Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

§ 20 

Näringslivsprogram 2016 
KSN-2016-0457 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Näringslivsprogram 2017 enligt ärendets bilaga 1. 

Anmäls att kommunstyrelsen beslutat 

att anta Handlingsplan för näringslivsutveckling 2017-2018 enligt 
ärendets bilaga 2. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (M), (L), (C) och (KD) reserverar sig till förmån för egna yrkanden och avger 
reservation enligt bilaga A § 20. 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig till förmån för eget avslagsyrkande. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige antog 9 juni 2008 ett näringslivsprogram som gällde fram till 2014. Sedan 
programmet antogs har Uppsalas befolkning ökat och näringslivet växt. Globalisering, 
urbanisering och digitalisering gör att behov förändras och Uppsalas ambitioner är höga. Det nya 
programmet tar fasta på behovet av nya arbetstillfällen som krävs för en fungerande 
arbetsmarknad med upp till 350 000 invånare år 2050 och har därför undertiteln "Tillsammans mot 70 
000 nya jobb". 
Näringslivsprogrammet har tre utgångspunkter; tillväxt i befintliga företag, fler företag etablerar sig 
och nya företag startas där åtta mål har identifierats för arbetet. Till Näringslivsprogrammet finns en 
handlingsplan som konkretiserar de olika nämndernas prioriterade åtgärder med ansvarsfördelning 
samt förtydliganden gällande styrning och uppföljning under de närmaste åren. Syftet är att öka 
förutsättningarna för genomförande och måluppfyllelse. Handlingsplanen visar Uppsala kommuns 
tänkta åtgärder för att nå framåt, men pekar också på vikten av samverkan med näringslivet, akademin 
och andra offentliga organisationer där bildandet av ett Näringslivprotokoll bidrar. 

Yrkanden 
Maria Gardfjell (1V113) yrkar med instämmande av Bona Szatmåri Waldau (V), Tobias Smedberg (V) 
och Marlene Burwick (S) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Fredrik Ahlstedt (M) tilläggsyrkar med instämmande av Stefan Hanna (C), Ehsan Nasari (C), Jonas 
Segersam (KD)och Anders A Aronsson (L); 
att komplettera näringslivsprogrammet med nedanstående punkter: 
• utforma service- och handläggningsgarantier, 
• inrätta ett Serviceprogram inom ramen för kommunens varumärkesplattform med syfte att 
utveckla bemötande, attityder och leveransförmåga hos hela organisationen, både i kontakt med 
företag eller medborgare samt i den löpande verksamheten,  
Justerandes sign 	 Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

• särskilt belysa små företags villkor och förutsättningar inom ramen för Näringslivsprogrammet, 
• ett åttonde mål inkluderas: Uppsala ska ha en väl utvecklad politik för småföretag inom 
hantverk, service och handel, 
• utifrån den av kommunfullmäktige fastställda strategin för besöksnäringen sätta upp mätbara 
mål gällande antal arbetstillfällen i besöksnäringen. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag. 

Tomas Karlsson (Fl) tilläggsyrkar att; "...och nyanländas företagande" läggs till i 
näringslivsprogrammet på sidan fyra, under punkt sju, sista meningen. 

Anförande hålls även av Cecilia Forss (M). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag mot Simon Alms (SD) avslagsyrkande och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslag till beslut. Sedan ställer ordföranden 
tilläggsyrkandena från (M), (L), (C) och (KB) mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår 
tilläggsyrkandena. Därefter ställer ordföranden Tomas Karlssons (Fl) tilläggsyrkande mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 

Därmed har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

§ 21 

Interpellation av Cecilia Forss (M) om företagsklimatet i Uppsala 
KSN-2016-1991 

Ärendet 
Cecilia Forss (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S). 
Interpellationen besvaras i samband med att ärende 8. Näringslivsprogram för Uppsala kommun 
behandlas. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Marlene Burwick (S), Fredrik Ahlstedt (M), Maria Gardfjell (1VIP), Stefan Hanna 
(C), Ehsan Nasari (C), Ilona Szatmåri Waldau (V), Jonas Segersam (KD), Anders A Aronsson (L), 
Simon Alm (SD), Cecilia Forss (M), Tobias Smedberg (V), Tomas Karlsson (Fl) och Ulrik Wärnsberg 
(S) 

Utdragsbestyrkande 
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§ 22 

Fördelning av schablonbelopp för nyanlända 
KSN-2016-2159 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa principer för fördelning av schablonersättning enligt föredragningen, samt 

att schablonersättningen för 2017 fördelas till nämnder enligt föredragningen. 

Ärendet 
Enligt Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, är en 
kommun skyldig att efter anvisning ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. 
Lagen omfattar nyanlända som beviljats uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande och 
deras anhöriga. Även kvotflyktingar och ensamkommande barn som är 
kvotflyktingar omfattas av lagen. Kommunerna som tar emot nyanlända med uppehållstillstånd 
erhåller en statlig schablonersättning. Under 2015 erhöll Uppsala kommun 53,8 miljoner kronor. För 
2016 prognostiseras ersättningen uppgå till cirka 75 miljoner kronor. Inför 2016 beslutade 
arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott om fördelning av schablonersättning. Då flera nämnder är 
berörda föreslås att kommunfullmäktige beslutar om principer för fördelning av schablonersättning 
och om fördelningen för 2017. 

Anföranden 
Anförande hålls av Per Eric Rosén (MP) 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 23 

Inrättande av milj ömålsråd 
KSN-2016-2298 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att den 31 januari 2017 upplösa miljövårdsrådet och samtidigt upphäva föreskrifter för 
milj övårdsrådet, samt 

att från den 1 februari 2017 inrätta ett milj ömålsråd och anta föreskrifter för detta enligt 
ärendets bilaga. 

Reservation 
Närvarande ledamöter (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Ärendet 
Milj öarbetet i kommunen är högt prioriterat. Det ställer krav på samtliga nämnder och bolag men 
också på en aktiv ledning som har väl utvecklade forum för dialog med föreningslivet, myndigheter 
och universiteten i Uppsala. 
Uppsala kommun har idag ett miljövårdsråd där miljöfrågor behandlas. Kommunen är också 
initiativtagare till Uppsala klimatprotokoll, som sedan länge är ett forum där kommunen, företag, 
myndigheter och ideella organisationer behandlar miljöfrågor. De 16 nationella miljömålen omfattar 
emellertid fler frågor än de som behandlas i de här två forumen. Därför föreslås att ett milj ömålsråd 
inrättas för att stärka kommunens milj öarbete. Miljömålsrådet föreslås ersätta det nuvarande 
milj övårdsrådet. 

Yrkanden 
Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Stefan Hanna (C) yrkar med instämmande av Urban Wästljung (L) och Martin Wisell (KD); 
att Miljömålsrådet i Uppsala kommun byter namn till Miljövårdsrådet. 
att tidigare Miljövårdsrådet i Uppsalas stadgar ändras i enlighet med vad som anförs i förslaget om 
att inrätta ett Miljömålsråd, samt 
att tidigare ordning med permanenta representanter från relevanta delar av civilsamhället fortsatt ska 
ingå i Miljömålsrådet. 

Anförande hålls även av Mia Nordström (C). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Stefan Hannas (C) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 24 

Upphävande av beslut (1993:75) om uppförandet av uppställningsplats för 
farligt gods m.m. 
KSN-2016-2428 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut om uppförandet av uppställningsplats för farligt gods m.m. 
från den 29 mars 1999, i enlighet med föredragning, samt 

att meddela Länsstyrelsen i Uppsala län beslutet. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 1999 att en uppställningsplats för farligt, skadat eller 
havererat gods [...] samt plats för mellanlagring av farligt avfall skulle uppföras i anslutning till 
Viktoriaanläggningen utmed Almungevägen. Uppdrag gavs i beslutet åt Industrihus AB att uppföra 
platsen, åt dåvarande räddnings- och beredskapsnämnden och tekniska beställarnämnden att budgetera 
för driftskostnaderna av platsen, åt dåvarande byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för 
ändamålet samt åt dåvarande tekniska beställamämnden att diskutera skyltning med dåvarande 
Vägverket. 

Uppställningsplatsen och platsen för mellanlagring har dock aldrig uppförts enligt beslutet. Med den 
ökade bebyggelsen i den utpekade tomtens direkta närhet är läget idag inte lämpat för ändamålet. 
Eftersom tomten dessutom behövs för andra ändamål föreslås kommunfullmäktige att upphäva sitt 
tidigare beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 25 

Motion av Stefan Hanna (C) om stärkt invånarinflytande 
KSN-2016-0525 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Närvarande ledamöter (C) reserverar sig till förmån för bifall till motionen enligt bilaga A § 25. 

Ärendet 
Stefan Hanna (C), har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 februari 2016, 
föreslagit att: 
- Områdeskommittéer, öppna för alla boende i relevant område, med demokratiskt valda styrelser, ska 
vara en av Uppsala kommuns förvaltningar och bolags remissinstanser i större frågor som rör varje 
aktuellt geografiskt område. 
- Uppsala kommuns förvaltningar och bolag har en skyldighet att låta befintliga bygderåd eller 
områdeskommittéer formellt få yttra sig över större förslag som påverkar många i aktuellt område. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar med instämmande av Simon Alm (SD) och Jonas Segersam (KD) bifall till 
motionen. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Stefan Hannas (C) bifallsyrkande till 
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Justerandes sign 
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Utdragsbestyrkande 
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§ 26 

Motion av Stefan Hanna (C) om särskilda satsningar på fler 
servicebostäder 
KSN-2015-2156 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med hänvisning till föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Närvarande ledamöter (C) reserverar sig till förmån för bifall till motionen enligt bilaga A § 26. 

Ärendet 
Stefan Hanna (C) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2-3 november 2015 
föreslagit att: 
- Kommunen i översiktsplanen och i detaljplanearbetet planerar och säkrar ytor för att bygga 
servicebostäder. 
- Kommunen genom Uppsalahem bygger fler servicebostäder av olika storlek, allt mellan 
korridorliknande boende till flerrumslägenheter. 
- Kommunen säkrar att det utöver centralorten finns servicebostäder i kommunens östra, norra och 
västra delar. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar med instämmande av Ulla Johansson (KD) bifall till motionen. 

Monica Östman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anföranden hålls även av Johan Carlsson (M) och Eva Adler (MP). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Stefan Hannas (C) bifallsyrkande till 
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§27 

Motion av Mohamad Hassan (L) om öppna nämndsammanträden 
KSN-2016-0204 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (L) och (Fl) reserverar sig till förmån för bifall till den justerade motionen. 

Ärendet 
Mohamad Hassan (L) har i en motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 
2016, föreslagit att samtliga nämnder, inklusive kommunstyrelsen, ska ha öppna nämndsammanträden 
för att öka medborgarnas insyn och stärka demokratin. 

Yrkanden 
Benny Lindholm (L) yrkar med instämmande av Simon Alm (SD), Anne Lennartsson (C) och Mona 
Camara Sylvan (H) bifall till motionen med justeringen "rekommenderas att ha" istället för "ska ha" 
"..öppna nämndsammanträden för att öka medborgarnas insyn och stärka demokratin". 

Ingemar Wirsen (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anföranden hålls även av Rickard Malmström (MP) och Liza Boöthius (V). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Benny Lindholms bifallsyrkande till den 
justerade motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut. Votering begärs och genomförs. Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
röstar JA bifall till den justerade motionen röstar NEJ. Kommunfullmäktige beslutar med 60 ja-röster 
att bifalla kommunstyrelsens förlag till beslut. Tre ledamöter var frånvarande vid omröstningen. 
Omröstningen redovisas i voteringslista 1. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 28 

Motion av Simon Alm (SD) om folkomröstning angående kommunalt 
invandringsmottagande 
KSN-2016-0242 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Reservation 
Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Ärendet 
Simon Alm (SD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 2016, 
att: 
- Uppsala kommun ska vara en demokratisk kommun som uppmuntrar till lokala folkomröstningar i 
lokala frågor. 
- Genomföra en folkomröstning om invandringsmottagande i Uppsala kommun under innevarande 
mandatperiod. 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 

Rickard Malmström (MP) yrkar med instämmande av Tobias Smedberg (V), Hilde Klasson (S), 
Martin Wisell (KD) och Mona Camara Sylvan (Fl) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, 
avslag på motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Simon Alms (SD) bifallsyrkande till 
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 29 

Motion av Stefan Hanna (C) om kulturinsatser kopplade till Träffpunkter 
KSN-2015-2155 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Reservation 
Närvarande ledamöter (C) reserverar sig till förmån för bifall till motionen enligt bilaga A § 29. 

Ärendet 
Stefan Hanna (C) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2-3 november 
2015, att kommunen från civilsamhället upphandlar kulturaktiviteter som erbjuds på kommunens 
tillhandahållna Träffpunkter. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar bifall till motionen. 

Staffan Yngve (S) yrkar med instämmande av Eva Adler (MP) och Peter Gustavsson (S) bifall till 
komunstyrelsens förslag till beslut, avslag på motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Stefan Hannas (C) bifallsyrkande till 
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Justerandes siign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

§30 

Motion av Jonas Segersam (KD) om indexering av kommunens avgifter 
KSN-2015-1918 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionens tredje att-sats, samt 

att i övrigt besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (KD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

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

Ärendet 
Jonas Segersam (KD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 oktober 
2015, att: 
- Göra en översikt över taxor och avgifter i kommunen. 
- Utarbeta ett förslag till indexerade taxe- och avgiftsjusteringar där så är tillämpligt. 
- Arbeta aktivt för att förmå staten att avskaffa maxtaxor inom exempelvis omsorg av barn och äldre. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen. 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionens andra att-sats; "att utarbeta ett förslag till indexerade taxe-
och avgiftsjusteringar där så är tillämpligt". 

Marlene Burwick (S) yrkar med instämmande av Maria Gardfiell (MP) bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

§31 

Motion av Stefan Hanna m fl (alla C) om utveckling av Seminarieområdet 
till en stadsdelspark 
KSN-2015-2154 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med hänvisning till föredragningen i ärendet 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (C) reserverar sig till förmån för bifall till motionen enligt bilaga A § 31. 

Närvarande ledamöter (KD) och (SD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Närvarande ledamöter (M) reserverar sig till förmån för eget avslagsyrkande. 

Ärendet 
Stefan Hanna (C) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2-3 
november 2015 föreslagit att; 
- Kommunfullmäktige river upp det tidigare tagna beslutet att bygga bostäder i 
seminarieområdet. 
- Det som i folkmun kallas seminarieparken ska utvecklas till en strategisk park som 
skyddas med samma självklarhet som till exempel stadsträdgården och slottsbacken. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar med instämmande av Mia Nordström (C) och Simon Alm (SD) bifall till 
motionen. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar avslag på motionen. 

Trond Svendsen (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anföranden hålls även av Erik Pelling (S) och Jonas Segersam (KD). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes *gn 
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Uppsala.. KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

§ 32 

Bordläggning av ärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga följande ärenden: 

19. Motion av Anna Manell (L) om ändrade principer vid skolval (KSN-2015-1698) 

20. Motion av Stefan Hanna m.fl. om ett kunskapscentrum i Södra staden (KSN-2015-2152) 

25. Interpellation av Simon Alm (SD) om kostnadsläget avseende ensamkornmande 
invandrarungdomar (KSN-2016-2167) 

26. Interpellation av Martin Wisell (KD) angående kostnader för neddragmingar inom LSS (KSN-
2016-2417) 

27. Interpellation av Stefan Hanna (C) om remissvar vinster i välfärden (KSN-2016-2564) 

28. Interpellation av Simon Alm (SD) om att inte uppmuntra till terrorism (KSN-2016-2565) 

29. Interpellation av Christopher Lagerqvist (M) om bristen på förskoleplatser under våren (KSN-
2016-2580) 

30. Interpellation av Jonas Segersam (KD) om kommunala ordningsvakter (KSN-2016-2581) 

31. Interpellation av Hannes Beckman (M) om majoritetens ensidiga parkeringspolitik (KSN-2016-
2583) 

32. Interpellation av Jonas Segersam om palliativ vård (KSN-2016-2584) 

Fråga av Markus Lagerquist (M) om Sirius träningsförutsättningar (KSN-2017-0499) 

Fråga av Christopher Lagerqvist (M) om utbildningsnämndens kommunikation (KSN-2017-0500) 

Fråga av Therez Olsson (M) om planprogram för Marielund (KSN-2017-0501) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

CÄ /4 
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Uppsalaf  KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-01-30 

§ 33 

Vid sammanträdet inlämnad motion 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 
Motion av Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) om att förhindra dubbel utbetalning av bidrag till 
nyanlända (KSN-2017-0649) 

2,, Utdragsbestyrkande 



Biiaga A § 19 

Bilaga A § 283 

Ärende 4, Landsbygdsprogram för Uppsala kommun 

Reservation 
M, L, C och KD 

Vi i Alliansen är positiva till ett landsbygdsprogram som komplement till övriga styrdokument och 
tycker att det i stort är ett bra program som kommunstyrelsen nu fattat beslut om. Vi hade dock velat 
se tydligare och kvantitativt uppföljningsbara mål i progra.•mmet samt en större ambition för 
bostadsbyggande på landsbygden. Uppsala är Sveriges största landsbygdskommun med 50 000 
invånare utanför Uppsala stad, varav hälften på ren landsbygd. Det är viktigt att kommunen möter den 
efterfrågan på bostäder som finns på landsbygden genom att ta farm planer och bevilja bygglov. För 
Alliansen är det viktigt att hela Uppsala kommun utvecldas och att landsbygden fortsätter vara ett 
attraktivt alternativ för boende och företagande. Därför bör ambitionen höjas till att bygga 500 
bostäder per år på landsbygden. 

Alliansen anser dessutom att Uppsala kommun behöver bli bättre på att lyfta fram kollektivtrafik med 
anropsstyrd trafik och större pendlaparkeringar, fiber samt näringslivsutveckling på landsbygden 
genom mål till kommunens bolag, landsbygdsvänlig upphandling och konkreta mål om fler 
arbetstillfällen. Konkreta planer för de 14 prioriterade tätorterna som redan finns i översiktsplanen 
borde också ha bifogats programmet. 

Utöver detta 

L, C och Kr) 

För att öka landsbygdens livskraft yrkade Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna på att en 
utredning om utlokalisering av kommunala förvaltningar till prioriterade tätorter görs. Utlokaliserade 
kommunala förvaltningar ger ökad rörelse dagtid i tätorten genom kommunal personal och 
kommunens samarbetspartners, samt ett ökat kundunderlag till företag. Att kommunen etaberar sig på 
orten kan också leda till att flera företag vågar satsa på nyetablering eller att redan existerande företag 
kan överleva och utvecklas. Dessutom yrkade L, C och KD på ett nytt förhållångs- och arbetssätt i 
kommunerna där de större tätorterna behandlas som egna kommuner. 

C och KO 

arbetet mot en miljövänlig bilflotta är det viktigt att det finns goda förutsättningar för en omställning, 
därför bör kommunen ombesörja laddstolpar i de prioriterade tätorterna. För att öka inflytandet yrkade 
vi också att bygderåd och liknande instanser bör bli fasta remissinstanser för de olika delarna i 
kommunen. 

e 
Centeipartiet lyfte en oro över att de uppföljningskriterier soin listas i programmets handlingsplan är 

alltför fluffiga och kan nås utan att egentlig utveckling sker. Centerpartiet yrkade därför på ett flertal 
förändringar för att göra programmets mål skarpare och mer ambitiösa och dess uppföljning tydligare, 
samt på ett tydligare fokus på orterna Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge i programmet. 



Samtliga prioriterade tätorter ska få en utvecklad cykeltrafik till Uppsala under planperioden eftersom 
funktionella och trygga cykelvägar inte bara är en stadsangelägenhet utan är viktiga också på 
landsbygden. De underlättar för barn, ungdomar och vuxna att ta sig till och från skola, jobb och 
fritidsaktiviteter i de fall då det inte är avståndet utan bristande säkerhet som sätter käppar i hjulen för 
cykel som transportmedel. Många som bor på landsbygden är klimatrnedvetna men tvingas till 
onödiga biltransporter till följd av bristfälliga cykelvägar och kollektivtrafik. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Anna Manen (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 

ooi 

 

 

  



Bilaga A § 20 

Bilaga A § 284 

Ärende 5, Näringslivsprogram för Uppsala kommun 

Reservation 
KL, C och KL) 

Företags möjligheter och vilja att etablera sig, växa och anställa är avgörande för utvecklingen av hela 
Uppsala. Därför anser vi att näringslivets förutsättningar måste vara en av kommunens högst 
prioriterade frågor. 

1 Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet hamnar Uppsala kommun på flera punkter långt ner 
på listan i jämförelse med andra kommuner, Detta är något som måste tas på stort allvar och 
analyseras för att förbättra näringslivets förutsättningar. Sämst är Uppsala när det gäller service till 
företag, något som kräver omedelbar förbättring i inställning, servicegarantier och beniötande. 

1 Uppsala skapas ständigt nya arbeten och arbetslösheten är relativt låg. Det dock inte självklart att det 
alltid ska vara så, utan vi politiker måste aktivt arbeta för att skapa förutsättningar för fler jobb. För att 
skapa nya jobb och vara en betydande plats i en attraktiv region krävs att kommunens verksamhet 
utvecklas och kommunens samarbete med andra aktörer stärks. Vissa näringar i Uppsala har en enorm 
utvecklingspotential, exempelvis besöksnäringen, för både företag och för kommunen och mätbara 
mål för utvecklingen bör finnas inom ramen för Näringslivsprogrammet. 

De flesta nya jobben kommer inte från de stora arbetsgivarna, utan från företag med färre än 50 
anställda, Sedan 1990 har hela sju av tio nya jobb i Mälardalen skapats i små.företag och arbetet för att 
aktivt förbätta-a deras förutsättningar bör framgå i ett näringslivsprogarn. 

Därför föreslog vi att näringslivsprogrammet skulle kompletteras med nedanstående punkter: 
• utforma service- och handläggningsgarantier, 

• inrätta ett Serviceprogram inom ramen får kommunens varumärkesplattform med syfte att 
utveckla bemötande, attityder och leveransförmåga hos hela organisationen, både i kontakt 
med företag eller medborgare samt i den löpande verksamheten, 

o särskilt belysa små företags villkor och förutsättningar inom ramen för 
Näringslivsprogarnmet, 

* ett åttonde mål inlduderas: Uppsala ska ha en väl utvecklad politik för småföretag inom' 
hantverk service och handel, 

• utifrån den av kommun~altige fastställda strategin för besöksnäringen sätta upp mätbara 
mål gällande antal arbetstillfällen i besöksnäringen. 

samt att Handlingsplan för näringslivsutveclding 2017-2018 kompletterades med: 

• utforma ett nytt kontaktcenter för ett samlat och gott bemötande gentemot företag 
samt förenkla ärendehanteringen, 

• inkludera mål för besöksnäringen, 2000 nya arbetstillfällen till år 2025, 

• kommunen i sin finansiering av välfärdstjänster ska vara en viktig aktör att utveckla 
näringslivet på detta område och ska vara aktiv i att fler företag kan starta genom nya 
upphandlingar i förrn av LOV och LOU, samt ha en positiv attityd gentemot 
friskolor, organisationer (ideell sektor), välfårdsföretag och andra aktörer som bidrar 
till en tillväxt i kommunen, 

• tydligt ange mätbara ambitioner kopplade till  utvalda indikatorer, 
P 



• ta fram inforniationsinsatser riktade mot företagare om vilka metoder och 
subventionerade anställningsformer de har möjlighet att utnyttja, inldusive praktik, 

• lägga till en rubrik Relevanta kommuner att jämföra mot, och att kommunen 
använder de 33 tidigare utvalda kommunerna att jämföra sig med. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Anna IVIanell (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (Kl)) 

St o 



Bilaga A § 31 

Bilaga A § 312 

Ärende 33 
Motion av Stefan Hanna mil (alla C) om utveckling av Seminarieområdet till en stadsdelspark 

Reservation 
Centerpartiet 

God tillgång till högkvalitativa grönområden och rekreationsstråk är viktigt för att främja 
Uppsalabomas hälsa på lång sikt. Därför anser Centerpartiet att det är angeläget att utveckla 
Seminarieområdet till en stadsdelspark med fokus på rekreation och kultur för dem som bor i de 
kringliggande kvarteren. 

Centerpartiet reserverade sig därför till förmån för 

att motionen skulle bifallas. 

Stefan Hanna (C), kommunalråd 

bM71  



Bilaga A § 25 

Motion av Stefan Hanna (C) om stärkt invänarinflytande 

Reservation 
Centerpartiet 

Centerpartiet menar att demokrati är mer än val var fjärde år. Demokrati innebär också 
en att medborgare, folkvalda eller ej, har möjlighet att kontinuerligt vara med och 
påverka de politiska beslut som berör dem. 

Därför yrkade Centerpartiet 

att motionen skulle bifallas. 

Stefan Hanna (C), kommunalråd 



Bilaga A § 29 

Motion av Stefan Hanna (C) om kulturinsatser kopplade till träffpunkter 

Reservation 
Centerpartiet 

Kulturinsatser kan utgöra ett värdefullt komplement till traditionell behandling och 
rehabilitering. I takt med att människor blir allt äldre kommer kultur bli ett allt viktigare 
inslag i äldreomsorgen för att främja hälsa och välbefinnande. För att Uppsala kommun 
ska kunna skörda frukterna av denna utveckling så snart som möjligt anser Centerpartiet 
att kommunen ska upphandla kulturinsatser från civilsamhället. Centerpartiet är därtill 
öppna för upphandling av kulturinsatser från andra håll. 

Centerpartiet yrkade därför 

att motionen skulle bifallas. 

g 	yibA 



Bilaga A § 26 

Motion av Stefan Hanna (C) om särskilda satsningar pä fler servicebostäder 

Reservation 
Centerpartiet 

Servicebostäder är en bra boendeform för många äldre som känner att de inte riktigt 
klarar sig själva längre, men som samtidigt är i behov av dygnet-runt-service. Lite bättre 
service tidigt på ålderns höst kan innebära att hjälpbehovet för äldre senare i livet inte 
blir lika omfattande. Fler servicebostäder är således en investering för Uppsala. 

Därför yrkade Centerpartiet 

att motionen skulle bifallas. 



Närvarologg för ordinarie ledamöter 
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 30 januari 2017 klockan 22:06:12. 

Ledarhöt Logg 

Marlene Burwick (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Erik Pelling (S) Peder Granath autoers. kl. 13:17 till kl. 13:17, ord. ankom kl. 13:17 
Caroline Hoffstedt (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Ulrik Wärnsberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Hilde Klasson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Gustav Lantz (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Elnaz Alizadeh (S) Rafael Waters autoers. kl. 13:17 
Peter Gustavsson (S) Maria Patel autoers. kl. 13:17 till kl. 18:04 (p8), ord. ankom kl. 18:04 (p8) 
Loa Mothata (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Carl Lindberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Patrik Kjellin (S) Gunilla Oltner autoers. kl. 13:17 till kl. 16:43 (p8), ord. ankom kl. 16:43 (p8) 
Staffan Yngve (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Monica Östman (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Inga-Lill Sjöblom (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Susanne Eriksson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Mattias Kristenson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Eva Christiernin (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 13:39 (p25), Peder Granath ers. kl. 
13:39 (p25) 

. 

Ove Hjorth (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 18:02 (p8), Kjell Viberg ers. kl. 18:03 
(p8) 

Agneta Erikson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Klas-Herrman Lundgren (S) My Lilja autoers. kl. 13:17 till kl. 15:31 (p7), ord. ankom kl. 15:31 (p7) 
Ylva Stadell (S) , Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Stavros Giangozoglou (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Fredrik Ahlstedt (M) 
. 

Arne Sandemo autoers. kl. 13:17 till kl. 15:55 (p7), ord, ankom kl. 15:55 
(p7), utgår kl. 15:56 (p7), Arne Sandemo ers. kl. 15:56 (p7) till kl. 16:43 
(p8), ord. ankom kl. 16:43 (p8) 

Marta Obminska (M) Johan Carlsson autoers. kl. 13:17 

Therez Olsson (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 18:01 (p8), Mats Hansål ers. kl. 18:01 
(I38) 

Inger Söderberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Liv Hahne (M) Carolina Bringborn Anadol autoers. kl. 13:17 

Alexandra Westman (M) Mats Hansn autoers. kl. 13:17 till kl. 13:47 (p26), ord, ankom kl. 13:47 
(p26), utgår kl. 18:56 (p8), Bekir Jusufbasic ers. kl. 18:56 (p8) 

Markus Lagerquist (M) Deltar! upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 17:43 (p8), Arne Sandemo ers. kl. 
1743 (p8) 

Cecilia Forss (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Mats Gyllander (M) Bekir Jusufbasic autoers. kl. 13:17 till kl. 16:43 (p8), ord. ankom kl. 16:43 
(p8) 

Christopher Lagerqvist (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Kristian P Ljungberg (M) Madeleine Andersson autoers. kl. 13:17 
Magnus Åkerman (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Rickard Sparby (M) Stig Rådahl autoers. kl. 13:17 till kl. 18:56 (p8), ord, ankom kl. 18:56 (p8) 
Gunnar Hedberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Hannes Beckman (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Maria Gardfjell (MP) Jonas Andersson autoers. kl. 13:17 till kl. 15:00 (p6), ord, ankom kl. 15:00 
(p6), utgår kl. 21:34 (p18), Jonas Andersson ers. kl. 21:34 (p18) 

Rickard Malmström (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Linda Eskilsson (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Johan Lundqvist (MP) Per-Eric Rosén autoers. kl. 13:17 

Mohamad Tahir (MP) Siw Björkgren autoers. kl. 13:17 till kl. 14:36 (p5), Helena Nordström-
Källström ers. kl. 14:37 (p5) 

Tarja Onegård (MP) Deltar! upprop 1 kl. 13:16 

• 
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Forts. närvarologg den 30 januari 2017 klockan 22:06:12. 

Ledamot Logg 

Asa Strahlemo (MP) Salvador Rincon-Amat autoers. kl. 13:17 

Eva Adler (MP) Terence Hongslo autoers. kl. 13:17 till kl. 13:59 (p28), ord, ankom kl. 13:59 
(p28) 

Trond Svendsen (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Johan Edstav (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Ahmad Orfali (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Killike Montgomery (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Hona Szatmåri Waldau (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Hanna Mörck (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Sverker Aslund (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Karolin Lundström (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Tobias Smedberg (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Liza Boäthius (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 • 
Kjell Haglund (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Edip Akay (V) Lars-Håkan Andersson autoers. kl. 13:17 

Mohamad Hassan (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 15:11 (p6), Agneta Simonsson ers. kl. 
15:11 (p6) 

Anna Manell (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Eva Edwardsson (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Benny Lindholm (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Anders A Aronsson (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Anders Westerlind (L) Malin Sjöberg Högrell autoers. kl. 13:17 till kl. 18:04 (p8), ord. ankom kl. 
18:04 (p8) 

Urban Wästljung (L) Agneta Simonsson autoers. kl. 13:17 till kl. 13:21 (p1), ord. ankom kl. 13:21 
(p1) 

Stefan Hanna (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Anne Lennartsson (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Örjan Berglund (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Mia Nordström (C) Ulf Schmidt autoers. kl. 13:17 till kl. 14:36 (p5), ord, ankom kl. 14:36 (p5) 
Ehsan Nasari (C) Ankom kl. 13:17, utgår kl. 21:42 (p18), Ulf Schmidt ers. kl. 21:42 (p18) 

Cecilia Oksanen (C) Karin Ericsson autoers. kl. 13:17 till kl. 13:50 (p27), ord. ankom kl. 13:50 
(p27) 	 , 

Pavel Gamov (SD) Pirita Ouchterlony-Simu autoers. kl. 13:17 
Simon Alm (SD) Ankom kl. 13:20 
Mikael Johansson (SD) 
David Perez (SD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Sven Walfridsson (SD) 
Jonas Segersam (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Martin Wisell (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Torbjörn Aronson (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 14:44 (p5), Ulla Johansson ers. kl. 
14:44 (p5) 

Margit Borgström (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 18:05 (p8), Ingemar WirAn ers. kl. 
1805 (p8) 

Mona Camara Sylvan (Fl) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Tornas Karlsson (Fl) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
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Bilaga 	 till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Närvarologg för ersättare 
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 30 januari 2017 klockan 22:06:12. 

Ersättare Logg 

* Kjell Viberg (S) Ankom kl. 15:07 (p6) 
* Peder Granath (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Maria Gauffin-Röjestål (S) Ankom kl. 13:57 (p27), utgår kl. 21:31 (p17) 
* Rafael Waters (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Maria Patel (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Bedo Kaplan (S) Ankom kl. 14:05 (p29) 
* Kerstin Westman (S) 
* Björn Wall (S) 
* Gunilla Oltner (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
" My Lilja (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 17:29 (p8) 
* Jonny Husån (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
*Arne Sandemo (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Johan Carlsson (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Carolina Bringborn Anadol (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Mats Hansån (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Lars Harlin (M) 
* Bekir Jusufbasic (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Madeleine Andersson (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Stig Rådahl (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Jonas Andersson (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Helena Nordström-Källström 
(MP) Ankom kl. 13:34 (p24) 

* Per-Eric Rosån (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 

" Siw Björkgren (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 14:36 (p5), ers. återk. kl. 15:09 
(p6) 

*Salvador Rincon-Amat (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
*Terence Hongslo (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Lars-Håkan Andersson (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Florian Burmeister (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 16:04 (p7) 
* Bodil Brutemark (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 16:55 (p8) 
* Daniel Rogozinski (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Malin Sjöberg Högrell (L) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 18:05 (p8) 
* Peter Nordgren (L) 
*Agneta Simonsson (L) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Thea Andersson (L) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Ulf Schmidt (C) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Karin Ericsson (C) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Ingmar Jansson (C) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Pirita Ouchterlony-Simu (SD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
*Anders Sehlin (SD) 
* Lisen Burmeister (SD) 
* Ulla Johansson (KD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Ingemar Wirsån (KD) Ankom kl. 18:03 (p8) 
*Sadaf Nasiripour (Fl) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Josef Saffady Ahslund (Fl) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 15:25 (p7) 
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Ledamöter Parti Krets Ersättare 	 •Ja Nej Avst Frånv 

Marlene Burwick (S) Alla X 
Erik Pelling (S) Alla X 
Caroline Hoffstedt (S) Alla X 
Ulrik Wärnsberg (S) Alla X 
Hilde Klasson (S) Alla X 
Gustav Lantz (S) Alla X 
Elnaz Alizadeh (S) Alla Rafael Waters X 
Peter Gustavsson (S) Alla X 
Loa Mothata (S) Alla X 
Carl Lindberg (S) Alla X 
Patrik Kjellin (S) Alla X 
Staffan Yngve (S) Alla X 
Monica östman (S) Alla X 
Inga-Lill Sjöblom (S) Alla X 
Susanne Eriksson (S) Alla X 
Mattias Kristenson (S) Alla X 
Eva Christiernin (S) Alla Peder Granath X 
Ove Hjorth (S) Alla Kjell Viberg X 
Agneta Erikson (S) Alla X 
Klas-Herrman Lundgren (S) Alla X 
Ylva Stadell (S) Alla X 
Stavros Giangozoglou (S) Alla X 
Fredrik Ahlstedt (M) Alla X 
Marta Obminska (M) Alla Johan Carlsson X 
Therez Olsson (M) Alla ' Mats Hansen X 
Inger Söderberg (M) Alla X 
Liv Hahne (M) Alla Carolina Bringborn Anadol X 
Alexandra Westman (M) Alla Bekir Jusufbasic X 
Markus Lagerquist (M) Alla Arne Sandemo X 
Cecilia Forss (M) Alla X 
Mats Gyllander (M) Alla X 
Christopher Lagerqvist (M) Alla X 
Kristian P Ljungberg (M) Alla Madeleine Andersson X 
Magnus Åkerman (M) Alla X 
Rickard Sparby (M) Alla X 
Gunnar Hedberg (M) Alla X 
Hannes Beckman (M) Alla X 
Maria Gardfjell (MP) Alla X 
Rickard Malmström (MP) Alla X 
Linda Eskilsson (MP) Alla X 
Johan Lundqvist (MP) Alla Per-Eric Rosen X 
Mohamad Tahir (MP) Alla Helena Nordström-Källström X 
Tarja Onegård (MP) Alla X 
Åsa Strahlemo (MP) Alla Salvador Rincon-Amat X 
Eva Adler (MP) Alla X 
Trond Svendsen (MP) Alla X 
Johan Edstav (MP) Alla X 
Ahmad Orfali (MP) Alla X 
K011ike Montgomery (MP) Alla X 
Hona Szatmåri VValdau (V) Alla X 

Transport: 49 0 0 1 

Justeringsmännens signatur: 

Sida 1 av 2 

Bilaga 	 till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Voteringslista nr. 1 
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 30 januari 2017 klockan 20:37:18. 

14. Motion av Mohamad Hassan (L) om öppna nämndsammanträden Bifall KS röstar JA Bifall Ben iy Lindholms 
justerade motion röstar NEJ 



Forts. voteringslista nr. 1 Uppsala kommunfullrhäktiges sammanträde den 30 januari 2017. 

Transport: 49 0 0 1 

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Hanna Mörck (V) Alla X 
Sverker Aslund (V) Alla X 
Karolin Lundström (V) Alla X 
Tobias Smedberg (V) Alla X 
Liza Boäthius (V) Alla X 
Kjell Haglund (V) Alla X 
Edip Akay (V) Alla Lars-Håkan Andersson X 
Mohamad Hassan (L) Alla Agneta Simonsson X 
Anna Manell (L) Alla X 
Eva Edwardsson (L) Alla X 
Benny Lindholm (L) Alla X 
Anders A Aronsson (L) Alla X 
Anders Westerlind (L) Alla X 
Urban Wästljung (L) Alla X 
Stefan Hanna (C) Alla X 
Anne Lennartsson (C) Alla X 
Örjan Berglund (C) Alla X 
Mia Nordström (C) Alla X 
Ehsan Nasari (C) Alla X 
Cecilia Oksanen (C) Alla X 
Pavel Gamov (SD) Alla Pirita Ouchterlony-Simu X 
Simon Alm (SD) Alla X 
Mikael Johansson (SD) Alla X 
David Perez (SD) Alla X 
Sven Walfridsson (SD) Alla X 
Jonas Segersam (KD) Alla X • 
Martin Wisell (KD) Alla X 
Torbjörn Aronson (KD) Alla Ulla Johansson X 
Margit Borgström (KD) Alla Ingemar Wirs&I X 
Mona Camara Sylvan (Fl) Alla X 
Tomas Karlsson (Fl) Alla X 

SUMMA: 60 18 0 3 

Justeringsmännens signatur: 

b709  

Sida 2 av 2 
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