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kommun 

Sida 1 (11) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-16 

Kommunfullmäktiges 
protokoll torsdagen den 16 april 2020 

Plats och tid 

Uppsala Konsert & Kongress, sal D, klockan 17:30-18:35 

Paragrafer 

151-156 

Justeringsdag 

Fredagen den 17 april 2020 

Underskrifter 

a 

Magnus Åkerman (M), ordförande 

Eva Christiernin (S), justerare Mats Gyllander (M), justerare 

John Hammar, sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kom m un led n i ngskontoretPuppsala.se   
www.uppsala.se   
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kommun 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-16 

Närvarande ledamöter och ersättare vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 16 april 2020 

Paragrafer 

151-154 

151-152, 155-156 

153-156 

Närvarande ledamöter 
Erik Petting (S) 
Caroline Hoffstedt (5) 
Eva Christiernin (S) 
Erik Dagnesjö (S) 
Asal Gohari (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Agneta Gille (S) 
Ylva Stadell (S) 
Hilde Klasson (S) 
Rafael Waters (S) 
Pavlos Cavelier Bizas (S) 
Fredrik Ahlstedt (M) 
Therez Almerfors (M) 
Christopher Lagerqvist (M) 
Magnus Åkerman (M) 
Markus Lagerquist (M) 
Mats Gyllander (M) 
Madeleine Andersson (M) 
Hanna Victoria Mörck (V) 
Karolin Lundström (V) 
Magne Björklund (V) 
Therese Rhann (V) 
Lalla Andersson (V) 
Stefan Hanna (-) 
Mattias Johansson (C) 
Jonas Petersson (C) 
Diana Zadius (C) 
Mohamad Hassan (L) 
Helena Hedman Skoglund (L) 
Anders A. Aronsson (L) 
David Perez (SD) 
Linnea Bjuhr (SD) 
Jonas Segersam (KD) 
Christian Hermansson (KD) 
Eva Moberg (KD) 
Linda Eskilsson (MP) 
Rickard Malmström (MP) 
Lars Friberg (MP) 
Lovisa Johansson (Fl)  

Tjänstgörande ersättare 
Anders Wallin (L) 
Alexander von Uckermann (SD) 
Simon Pettersson (SD) 

Paragrafer 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
, - 
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Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-04-16 

 

§151 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utse Eva Christiernin (S) och Mats Gyllander (M) till justerare, 
2. att utse Pavlos Cavelier Bizas (S) och Madeleine Andersson (M) till ersättare för 

justera rna, samt 
3. att justeringen äger rum fredagen den 17 april klockan 11.00 på Stationsgatan 

12. 

Justerandes signatur 

cy 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunfultmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-16 

§152 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att lägga Information om åtgärder för att minimera smittspridningen inom 
äldreomsorgen till föredragningslistan, samt 

2. att med ändringarna ovan fastställa föredragningslistan. 

Yrkanden 

Magnus Åkerman (M) yrkar att informationsärende om åtgärder för att minimera 
smittspridningen inom äldreomsorgen läggs till föredragningslistan och att denna med 
den ändringen fastställs. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Magnus Åkermans (M) yrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller yrkandet. 

Justerandes signatur 
.---- 7. 

Utdragsbestyrkande 
'N 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-16 

§153 

Information om åtgärder för att minimera 
smittspridningen inom äldreomsorgen 
Äldrenämndens ordförande Caroline Hoffstedt (S) informerar kommunfullmäktige om 
åtgärder för att minimera smittspridningen inom äldreomsorgen. 

Justerandes signatur , 

(4 gA 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-16 

§154 

Överenskommelse och borgensåtagande för 
inköp av skyddsutrustning till Sveriges 
kommuner med anledning av coronaepidemin 
KSN-2020-01373 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att godkänna överenskommelsen i ärendets bilaga 1, samt 
2. att godkänna borgensavtal i ärendets bilaga 2. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Det är anmärkningsvärt att inte Region Uppsala ingår i samarbetet. Av den information 
alla Uppsalabor har kunnat ta del av har även Region Uppsala stora utmaningar med 
tillgång till lämplig skyddsutrustning för många av sina uppdrag. 

I ljuset av att även regionerna har behov av bättre tillgång till skyddsutrustning tyckerjag 
att det är förvånande att inte de tre regioner som nämns i ärendet också ingår i 
borgensåtagandet. Om så hade varit fallet hade borgensåtagandet per samarbetsaktör 
istället blivit cirka 71.400.000 kronor. 

Ett liknande samarbetsavtal, som inkluderar ett borgensåtagande på 500 miljoner 
kronor, borde inkludera en beskrivning av samarbetsstrukturen. En bilaga med 
organisationsstruktur kopplat till samarbetsavtalet skulle öka sannolikheterna för att 
samarbetets intentioner kan fullföljas på ett snabbt och orent sätt. Jag tycker inte 
att det framgår tydligt att SKL Kommentus inköpscentral, SK!, får en särskild ledning som 
i detta extra ordinära läge kan agera pragmatiskt och till exempel ha snabba men ändå 
formella möjligheter att awika mot vissa krångliga inköpsregler. Det är viktigt att ta ett 
borgensåtagande på 125 miljoner kronor på stort allvar. En bra verkställighetsstruktur 
ökar också chanserna att maximalt säkerställa skyndsam tillgång till nödvändig 
skyddsutrustning inom omsorg och vård. 

Yrkanden 

Erik Petting (S) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till krisledningsnämndens förslag. 

Justerandes signatur ----- _ . Utdragsbestyrkand e 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-16 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer krisledningsnämndens förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller krisledningsnämndens förslag. 

Sammanfattning 

Mot bakgrund av bristen på skyddsutrustning under coronapandemin har Sveriges 
kommuner och regioner (SKR), länsstyrelsernas samordningskansli, i dialog med 
Stockholms, Göteborgs, Malmö och Uppsala kommuner tagit fram ett gemensamt 
förslag om att dessa ska bidra till att gemensamt finansiera stora volyminköp av 
skyddsutrustning, desinfektionsmedel med mera till landets kommuner. 

Genom att kommunerna skyndsamt borgar för ett lån hos Kommuninvest till SKL 
Kommentus inköpscentral SKI kan inköpscentralen agera på världsmarknaden för att 
bistå främst Sveriges kommuner med försörjning av utrustning på längre sikt. Lånet 
förstärker inköpscentralens förmåga att agera grossist med syftet att bistå Sveriges 
kommuner i deras försörjning av nödvändig utrustning för att hantera den allvarliga 
situation som uppstått mot bakgrund av spridningen av coronaviruset. Kommunernas 
individuella ansvar för sin anskaffning påverkas inte, men initiativet förväntas bidra till 
bättre förutsättningar i att lösa den samlade materialförsörjningen för kommunerna. 

Ett förslag till principöverenskommelse i bilaga 1 och borgensavtal i bilaga 2 har tagits 
fram för godkännande av parterna. 

Beslutsunderlag 

• Krisledningsnännndens beslut 8 april 2020 § 25 
• Tjänsteskrivelse daterad den 7 april 2020 
• Bilaga 1, principöverenskommelse rörande inköp av skyddsutrustning m.m. 

med anledning av coronapandemin 
• Bilaga 2, förslag till borgensavtal mellan kommunerna och Kommuninvest 

Justerande i-gnatur Utdragsbestyrkande 

99./ 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-16 

§155 

Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning 

KSN-2020-01357 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att tillåta att ledamöter och ersättare får delta i kommunfullmäktiges 
sammanträden på distans, 

2. att göra tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning i enlighet med bilaga 1, 
samt 

3. att understryka att fysisk närvaro i kommunfullmäktiges sammanträden ska 
vara huvudregeln. 

Reservation 

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

Yrkanden 

Linnea Bjuhr (SD) yrkar bifall till krisledningsnämndens förslag till beslut samt yrkar 
tillägg med: 
(/) att fullmäktige i första hand vidtar andra smittskyddshöjande åtgärder framför att 
införa helt digitala kommunfullmäktigesammanträden 

(2) att vid eventuellt införande av helt digitala kommunfullmäktigesammanträden ska 
det säkerställas att de tekniska förutsättningarna är sådana att sammanträdet går att 
genomföra på ett sätt som är likvärdigtettfrsiskt sammanträde 

(3) att samråd sker med samtliga gruppledare innan införande av helt digitala 
kommunfullmäktigesammanträden. 

Erik Pelling (S), Lovisa Johansson (Fl), Stefan Hanna (-), Jonas Segersam (KD), Fredrik 
Ahlstedt (M) Anders A. Aronsson (L) yrkar bifall till krisledningsnämndens förslag. 

Mattias Johansson (C) yrkar följande ändring i första meningen i bilaga 1: 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

..._ 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-16 

Meningen "4 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans." kompletteras med "4 § Fullmäktige får, om särskilda 
skäl och extraordinära förhållanden föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att då protokollet justeras på fredagen den 17 april föreligger inget 
behov av omedelbar justering. Bifallsyrkandena jämkas därmed på så sätt att den 
fjärde att-satsen i krisledningsnämndens förslag utgår. 

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

Ordföranden ställer därefter den andra att-satsen i krisledningsnämndens förslag mot 
Maffias Johanssons (C) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller 
krisledningsnämndens förslag. 

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

Ordföranden ställer därefter den första att-satsen i Linnea Bjuhrs (SD) yrkande mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter den andra att-satsen i Linnea Bjuhrs (SD) yrkande mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer slutligen den tredje att-satsen i Linnea Bjuhrs (SD) yrkande mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Sammanfattning 

Under föreliggande extraordinära förhållanden har frågan om deltagande på distans 
för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige lyfts. Gällande kommunallag medger 
deltagande på distans och fullmäktige kan besluta om att deltagande på distans ska 
tillåtas. Om fullmäktige beslutar att tillåta deltagande på distans ska fullmäktiges 
arbetsordning innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske. Det föreslås att 
kommunfullmäktige beslutar att deltagande på distans ska tillåtas och att det görs ett 
tillägg om det i kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2020 
• Bilaga 1, tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-16 

§156 

Avgiftsfria enskilda resor i färdtjänsten 

KSN-2020-01401 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att kommunen ska avstå från att ta ut tillkommande egenavgift vid färdtjänst-
och omsorgsresor som görs enskilt till och med 9 juni. 

Yrkande 

Rickard Malmström (MP), Lovisa Johansson (Fl), Hilde Klasson (S) och Linnea Bjuhr (SD) 
yrkar bifall till krisledningsnämndens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer krisledningsnämndens förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller krisledningsnämndens förslag. 

Sammanfattning 

Spridningen av coronaviruset har en betydande påverkan på individer och näringar i 
Uppsala kommun. Folkhälsomyndigheten gick den 1 april ut med föreskrifter och 
allmänna råd för att förhindra smittspridning av covid-19. Inom kollektivtrafiken och 
allmänna färdmedel bör verksamheterna begränsa antalet passagerare per fordon. 

I linje med detta föreslås att den egenavgift som normalt tas ut för att åka ensam i 
kommunens särskilda kollektivtrafik, exempelvis färdtjänst, tas bort under en period. 
Det personliga ansvaret om att undvika onödiga resor och om att undvika 
kollektivtrafik om man tillhör en riskgrupp enligt Folkhälsomyndigheternas föreskrifter 
gäller fortsatt. 

Kommunens leverantörer inom den särskilda kollektivtrafiken vittnar om kraftigt 
minskade intäkter och en oro för vad detta kan komma att medföra. Leverantörerna 
kan med beslutet få bättre möjligheter att behålla resurser att fortsätta sitt uppdrag 
under och efter epidemin. Detta föreslås förstärkas genom att kommunen behåller 
graden av så kallade fasta omlopp, där kommunen disponerar kontrakterade fordon 
under ett helt arbetspass till fullt avtalspris. 

Justerandes signatur -- - Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-16 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2020 

J ustera ndes signatur 
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