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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-06-08 

Närvarande ledamöter och ersättare vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 8 juni 2020 

Närvarande ledamöter Paragrafer Närvarande ledamöter 
Erik Petting (S) 268 - 281 Jonas Petersson (C) 
Caroline Hoffstedt (S) Diana Zadius (C) 
Gustaf Lantz (S) Mats Åhlund (C) 
Eva Christiernin (S) Mohamad Hassan (L) 
Erik Dagnesjö (S) Helena Hedman Skoglund (L) 
Asal Gohari (5) Angelique Prinz Blix (L) 
Ulrik Wärnsberg (5) Anders A. Aronsson (L) 
Inga-Lill Sjöblom (5) Amanda Kanange (L) 
Klas-Herman Lundgren (S) 260 - 281 Mats Dafnäs (L) 
Agneta Gille (5) 257 - 281 Oscar Matti (L) 
Carl Lindberg (5) Simon Alm (-) 
Ylva Stadell (S) 254- 279 David Perez (SD) 
Björn Wall (5) Lisen Burmeister (SD) 
Hilde Klasson (5) Linnea Bjuhr (SD) 
Mattias Kristenson (5) Rebecka Tyrheim (SD) 
Loa Mothata (5) Anders Sehlin (SD) 
Rafael Waters (5) Roger Thelander (SD) 
Elnaz Alizadeh (5) 278 - 281 Jonas Segersam (KD) 
Pavlos Cavelier Bizas (5) Sarah Havneraas (KD) 
Anders Grönvall (5) 254 - 275 Margit Borgström (KD) 
Fredrik Ahlstedt (M) 268 - 279 Christian Hermanson (KD) 
Therez Almerfors (M) Eva Moberg (KD) 
Christopher Lagerqvist (M) Evelina Salem (KD) 
Marta Obminska (M) 254 - 275 Linda Eskilsson (MP) 
Magnus Åkerman (M) Rickard Malmström (MP) 
Cecilia Forss (M) 260 - 281 Lars Friberg (MP) 
Markus Lagerquist (M) Helena Nordström Källström (MP) 
Mats Gyllander (M) Charles Pylad (MP) 
Madeleine Andersson (M) Åsa Strahlemo (MP) 
Carolina Bringborn (M) 268 - 281 Stina Jansson (Fl) 
Anna-Karin Westerlund (M) Lovisa Johansson (Fl) 
Robin Kronvall (M) 269 - 281 
Carolina Zanden (M) 277 - 281 
Tobias Smed berg (V) 
Hanna Victoria Mörck (V) 
Karolin Lundström (V) 
Torbjörn Björlund (V) 260 -281 
Ingela Ekrelius (V) 
Magne Björklund (V) 
Therese Rhann (V) 
Lalla Andersson (V) 
Stefan Hanna (-) 
Rigmor Stenmark (C) 
Mattias Johansson (C) 
011e Romlin (C) 

Paragrafer 

262 - 281 
254 - 278 
254 - 276 

268 - 281 

254 - 276 

277 - 281 
260 - 281 

Justerandes signatur 

/ig/17 

Utdragsbestyrkande 
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Paragrafer 
254 - 267, 276-281 
254 - 259, 278 -281 
254 - 256 
254 - 277 
254 - 277, 280 - 281 
276 -281 
254- 276, 280 - 281 

254 - 259 
254 - 259 

254 - 258, 277 - 281 

259 - 261, 279 - 281 
254 - 269 
277 - 281 
254 - 276 
254 - 259 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Tjänstgörande ersättare 
Maria Gauffin Röjestål (S) 
Patrik Hedlund (S) 
Monica Östman (S) 
Staffan Yngve (5) 
Dima Sarsour (5) 
Gunnar Hedberg (M) 
Roine Thunberg (M) 
Inger Söderberg (M) 
Arne Sandemo (M) 
Anette Fischer (V) 
Andrea Karnekvist (V) 
Karin Ericsson (C) 
Peter Nordgren (L) 
Anders Wallin (L) 
Helena Ling (L) 
Alexander Oscarsson (KD) 
Per Eric Rosen (MP) 
Johan Edstav (MP) 
Klara Ellström (MP) 

Närvarande, ej tjänstgörande 
ersättare 
Bedo Kaplan (S) 
Kia Solid (5) 
Peder Granath (5) 
Maria Patel (S) 
Bertil Brunn (S) 
Per-Olof Forsblom (V) 
Artemis Lumarker (V) 
Ingmar Jansson (C) 
Hans Nordström (C) 
Knut God skesen (SD) 
Leif Boström (KD) 
Alexander von Uckermann (SD) 
Simon Pettersson (SD) 
Kent Kumpula (SD) 
Josef Safady Åslund (Fl) 
Charlie Strängberg (Fl) 

Justerandes si natur - Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-06-08 

§254 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utse Amanda Kanange (L) och Lovisa Johansson (Fl) till justerare, 
2. att utse Helena Ling (L) och Stina Jansson (Fl) till ersättare för justerarna, samt 
3. att justeringen äger rum onsdagen den 17 juni klockan 17.15 på Stationsgatan 

12. 

Justerandes si natur _ Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 5 (47) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-06-08 

§255 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§256 

Fråga om skyddsutrustning från Stefan Hanna 
(-) 

KSN-2020-00025 
Stefan Hanna (-) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Petting (S) 
som besvaras av äldrenämndens ordförande Caroline Hoffstedt (S). 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 
Y 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-06-08 

§257 

Fråga om Covid 19 från Diana Zadius (C) 

KSN-2020-00025 
Diana Zadius (C) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) 
som besvaras av äldrenämndens ordförande Caroline Hoffstedt (S). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§258 

Fråga om upphandling av särskilda boenden 
från Stefan Hanna H 

KSN-2020-00025 
Stefan Hanna (-) har ställt en fråga till äldrenämndens ordförande Caroline Hoffstedt 
(S) som besvarar densamma. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-06-08 

§259 

Fråga om cykelväg från Mattias Johansson (C) 

KSN-2020-00025 
Mattias Johansson (C) har ställt en fråga till gatu- och samhällsmiljönämndens 
ordförande Rickard Malmström (MP) som besvarar densamma. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4112 , 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-06-08 

§260 

Interpellation om hbtq-diplomering från 
Hanna Victoria Mörck (V) 

KSN-2020-00467 
Hanna Victoria Mörck (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Erik Pelling (S) som besvaras av kulturnämndens ordförande Linda Eskilsson (MP). 

Anföranden hålls av Hanna Victoria Mörck (V), Linda Eskilsson (MP), Anders A. Aronsson 
(L) och Roger Thelander (SD). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§261 

Interpellation om språkkunskaper inom 
kommunal omsorgsverksamhet från Stefan 
Hanna H 

KSN-2020-00474 
Stefan Hanna (-) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Pelling (S) som besvaras av äldrenämndens ordförande Caroline Hoffstedt (S). 

Anföranden hålls av Stefan Hanna (-), Caroline Hoffstedt (S), Linnea Bjuhr (SD) och 
Therez Almerfors (M). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-06-08 

§262 

Interpellation om kuratorer från Hanna 
Victoria Mörck (V) 

KSN-2020-00470 
Hanna Victoria Mörck (V) har ställt en interpellation till utbildningsnämndens 
ordförande Helena Hedman Skoglund (L) som besvarar densamma. 

Anföranden hålls av Hanna Victoria Mörck (V), Helena Hedman Skoglund (L), Jonas 
Segersam (KD), Stefan Hanna (-), 011e Romlin (C), Linda Eskilsson (MP), Linnea Bjuhr 
(SD), Christopher Lagerqvist (M) och Ulrik Wärnsberg (S). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ak/ 



Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-06-08 

§263 

Interpellation om att skapa en "Vackra stigen" 
i Uppsala från Stefan Hanna H 

KSN-2020-00461 
Stefan Hanna (-) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Pelling (S) som besvaras av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Mohamad Hassan 
(L). 

Anföranden hålls av Stefan Hanna (-), Mohamad Hassan (L), Karin Ericsson (C) och 
Karolin Lundström (V). 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-06-08 

§264 

Interpellation nya miljarder till välfärden från 
Tobias Smedberg (V) 

KSN-2020-00459 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
----- 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-06-08 

§265 

Interpellation om Försvarsmaktens expansion 
och cykelvägen vid Ulva kvarn från Stefan 
Hanna 

KSN-2020-00466 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkand e 

/1—,—,___ 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-06-08 

§266 

Interpellation om investerarpolicy från Stefan 
Hanna 

KSN-2020-00468 
Stefan Hanna (-) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Pelling (S) som besvaras av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Mohamad Hassan 
(L). 

Anföranden hålls av Stefan Hanna (-) och Mohamad Hassan (L). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-06-08 

§267 

Interpellation om sexuella trakasserier och 
övergrepp i kommunens verksamheter från 
Lovisa Johansson (Fl) 
KSN-2020-00473 
Lovisa Johansson (Fl) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Pelling (S) som besvaras av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Mohamad Hassan 
(L). 

Anföranden hålls av Lovisa Johansson (Fl), Mohamad Hassan (L), Hanna Victoria Mörck 
(V) och Stefan Hanna (-). 

Justerandes natur Utdragsbestyrkande 
/-4/ 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-06-08 

§268 

Information från kommunrevisionen 
Kommunrevisionens ordförande Per Davidsson (M) informerar kommunfullmäktige 
om kommande informationsdagar. Den 3 september 2020 är det informationsdag för 
ägarrepresentanter i de kommunala bolagen och den 9 oktober 2020 är det 
informationsdag för nämnd ledamöter och ersättare. 

Vidare informeras det om revisionsplan och riskanalys för 2020 samt kommande 
granskningar. 

Justerand Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 19 (47) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-06-08 

§269 

Anmälningsärenden 8 juni 2020 

KSN-2020-00026 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Anmälningsärenden: 

• Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen (SoL) första kvartalet 2020 från äldrenämnden. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-06-08 

§270 

Inlämnade frågor 8 juni 2020 

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Inlämnade frågor: 

• Fråga om handlingsplan Gottsunda Valsätra från Christian Hermansson (KD) 
• Fråga om äldre på särskilda boenden och deras anhörigas tillgång till 

information från Linnea Bjuhr (SD) 
• Fråga om äldre på särskilda boenden med andningsproblem från Linnea Bjuhr 

(SD). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§271 

Inlämnade interpellationer 8 juni 2020 

KSN-2020-00024 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att medge att interpellationerna får ställas och besvaras vid 
kommunfullmäktiges nästa ordinarie sammanträde. 

Yrkande 

Magnus Åkerman (M) yrkar att skrivelsen om 14 september stryks då det eventuellt blir 
ett extrainsatt sammanträde i augusti. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer det ursprungliga förslaget reviderat enligt Magnus Åkermans (M) 
yrkande mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller det reviderade förslaget. 

Sammanfattning 

På grund av den korta tiden mellan fullmäktigesammanträdet den 8 juni och det 
extrainsatta sammanträdet den 15 juni är det inte möjligt att få fram 
interpellationssvar till gruppmötena inför sammanträdet den 15 juni. 

Inlämnade interpellationer: 

• Interpellation om tillgång till Wifi på LSS-boenden från Lalla Andersson (V) 
• Interpellation om bortförda barn från 011e Romlin (C). 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 

/liAL 
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Protokoll 2020-06-08 

§272 

Inlämnade motioner 8 juni 2020 

KSN-2020-00023 
Inga motioner har lämnats in till kommunfullmäktiges sammanträde den 8 juni 2020. 

Justerandes si n tur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-06-08 

§273 

Avsägelser och entlediganden 8 juni 2020 

KSN-2020-00036 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att entlediga Hanna Strömberg (M) från uppdraget som ersättare i gatu- och 
samhällsmiljönämnden. 

Justerandes sign. tur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-06-08 

§274 

Fyllnadsval 8 juni 2020 

KSN-2020-00036 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utse Sara Elingfors (M) till ersättare i gatu- och samhällsmiljönämnden. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-06-08 

§275 

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

KSN-2019-2385 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Justerandes si natur Utdragsbestyrkande 
,--•-•"---1 
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§276 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi per 
mars/april 2020 
KSN-2020-01128 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att godkänna ekonomisk uppföljning och årsprognos per 31 mars samt 
verksamhetsuppföljning per 30 april 2020. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (M) (C) och (KD) reserverar sig mot beslutet att avslå Fredrik 
Ahlstedts (M) med fleras yrkanden (1) och (2) och lämnar följande skriftliga reservation: 
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna står för ett annat ledarskap för 
Uppsala. Vi skulle hålla hårt i kommunens kostnader för att säkerställa att Uppsalaboma 
får valuta för sina skattepengar, och vi hade vågat fatta de tuffa beslut och göra de svåra 
prioriteringar som krävs. Kommunen står nu inför ett särskilt ansträngt läge. Det ställer 
höga krav på prioriteringar, effektiva verksamheter och att kommunens bolag och 
förvaltningar fullföljer beslutade investeringar och inköp under året 2020. Vi kan ännu 
inte se alla effekter av Coronapandemin, men vi vet att den slår fortsatt hårt mot jobb och 
ekonomi. I ärendets sida 50 beskrivs ett tungt läge som kommer att ta tid att återhämta 
sig från, även efter det att verksamheterna återgått till ett normalläge. Med anledning av 
detta uppmanas till restriktivitet med rekryteringar. Moderaterna och Kristdemokraterna 
vill poängtera vikten av att en sådan uppmaning tydligt måste framgå i ärendets att-
satser och yrkade därför på detta. 

Närvarande ledamöter (M) reserverar sig mot beslutet att avslå Fredrik Ah lstedts (M) 
tilläggsyrkande (3) och lämnar följande skriftliga reservation: 
Med anledning av den pågående Coronapandemin är kommunen i ett exceptionellt och 
ansträngt läge. I svåra tider måste man våga prioritera och fokusera på det viktigaste. 
Moderaterna yrkade därför att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till en 
halvering av antalet uppdrag i mål och budget för 2020 till KF augusti 2020. 

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

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet. 

Utdragsbestyrkande 

4/ 
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Särskilda yttranden 

Tobias Smedberg (V) lämnar följande särskilda yttrande: 
Att vi står inför en tuff prövning på grund av Coronapandemin undgår nog ingen. 
Prognoserna är osäkra och hur väl kommunen klarar sitt välfärdsuppdrag kommer i 
mycket påverkas också avi vilken utsträckning staten förmår prioritera kommunsektorn. 
I denna svåra tid behöver välfärden alla resurser som går att få fram. Det är med andra 
ord inte något positivt i det som kallas för positiva budgetavvikelser i välfärdstunga 
nämnder. Äldrenämnden har för i år ett sparbeting ålagt av övriga partier i fullmäktige 
på 39 miljoner kronor. Samtidigt får nämnden ökade kostnader på grund av Corona. Att 
då samtidigt som det finns ett sparbeting på en sedan tidigare redan tuff budget, och 
samtidigt som kostnader ökar, ändå inte göra av med de resurser som fullmäktige avsatt 
förvår äldreomsorg är inte okej. Det är inte upp till äldrenämnden att strama åt sin 
verksamhet mer än fullmäktige önskar för att pengarna sedan ska kunna fördelas till 
någon annan nämnd eller läggas till ett ekonomiskt överskott. 

Om äldrenämnden fullt ut hade tillgodosett äldreomsorgens behov och ändå har pengar 
över hade vi kunnat acceptera detta. Men den som har kontakt med äldreomsorgens 
verksamheter ser och begriper att så inte är fallet. Underbemanning i allmänhet, direkt 
brist på legitimerad personal isynnerhet. För lite kompetensutvecklingsinsatser. För 
många anställda per chef. För lite tid hos brukare. För stressiga transporttider för 
hemtjänstpersonalen. För låga löner. Äldrenämnden behöver varje krona av den alldeles 
för stramt satta budgeten. Äldrenämnden ska inte göra ett plusresultat i relation till 
budget. 

Vi ser också att det är alldeles uppenbart att omsorgsnämnden och socialnämnden inte 
förmår att leva upp till de orealistiska sparbeting som det socialdemokratiskt ledda 
minoritetsstyret ålagt dem och vi uppmanar övriga partier att signalera till dessa 
nämnder att vi inte kan kräva av dem att nå nämndbudgetar i balans. Det är inte deras 
verksamheter som är ineffektiva. Det är kommunfullmäktige som lagt en orealistisk 
budget. 

Lovisa Johansson (Fl) lämnar följande särskilda yttrande: 
Jag ämnade att rösta annorlunda i den första omröstningen. 

Yrkanden 

Mohamad Hassan (L), Erik Pelling (S) och Linda Eskilsson (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande 
tilläggsyrkanden: 
(I) att uppmana bolag och förvaltningar att fullfölja beslutade investeringar och inköp 
under 2020, 

randes si natur Juste  Utdragsbestyrkande 

kl/ 
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(2) att uppmana bolagsstyrelser och nämnder att om möjligt vara restriktiva med 
rektyteringar och att istället utveckla den interna rörligheten bland medarbetare. 
(3) att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till en halvering av antalet 
uppdrag i mål och budget för 2020 till KF augusti 2020. 

Linnea Bjuhr (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, Fredrik Ahlstedts (M) tredje 
tilläggsyrkande samt yrkar tillägg med: 
(4) att minimera inköp och satsningar på konst och kultur under pågående kris 

Jonas Segersam (KD) och Jonas Petersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
samt Fredrik Ahlstedts (M) första och andra tilläggsyrkande. 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt Fredrik Ahlstedts (M) 
andra och tredje tilläggsyrkande. 

Erik Pelling (S) yrkar avslag på Fredrik Ahlstedts (M) tilläggsyrkanden. 

Jonas Peterson (C) yrkar avslag på Linnea Bjuhrs (SD) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

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

Ordföranden ställer därefter Fredrik Ahlstedts (M) första tilläggsyrkande (1) mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till Fredrik Ahlstedts (M) yrkande (1) röstar JA. Avslag till yrkandet röstar NEJ. 

Med 29 ja-röster mot 51 nej-röster och en frånvarande beslutar kommunfullmäktige att 
avslå yrkandet. 

JA-röst avger Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), 
Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), 
Madeleine Andersson (M), Carolina Bringborn (M), Anna-Karin Westerlund (M), Robin 
Kronvall (M), Stefan Hanna (-), Rigmor Stenmark (C), Mattias Johansson (C), 011e 
Romlin (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åhlund (C), Simon Alm (-), Jonas 
Segersam (KD), Sarah Havneraas (KD), Margit Borgström (KD), Christian Hermanson 
(KD), Eva Moberg (KD), Evelina Solem (KD), Lovisa Johansson (Fl), Roine Thunberg (M), 
Inger Söderberg (M) och Karin Ericsson (C). 

Nej-röst avger Erik Petting (S), Caroline Hoffstedt (S), Gustaf Lantz (S), Eva Christiernin 
(S), Erik Dagnesjö (S), Asal Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Klas-
Herman Lundgren (S), Agneta Gille (S), Carl Lindberg (S), Ylva Stadell (S), Björn Wall (S), 
Hilde Klasson (S), Mattias Kristenson (S), Loa Mothata (S), Rafael Waters (S), Pavlos 
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Cavelier Bizas (S), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström 
(V), Torbjörn Björlund (V), lngela Ekrelius (V), Magne Björklund (V), Therese Rhann (V), 
Lalla Andersson (V), Mohamad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund (L), Angelique 
Prinz Blix (L), Anders A. Aronsson (L), Amanda Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti 
(L), David Perez (SD), Lisen Burmeister (SD), Linnea Bjuhr (SD), Rebecka Tyrheim (SD), 
Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), Linda Eskilsson (MP), Rickard Malmström 
(MP), Lars Friberg (MP), Charles Pylad (MP), Åsa Strahlemo (MP), Stina Jansson (Fl), 
Maria Gauffin Röjestål (S), Staffan Yngve (S), Dima Sarsour (S),Andrea Karnekvist (V), 
Anders Wallin (L) och Johan Edstav (MP). 

Frånvarande är Marta Obnninska (M). 

Eftervoteringen genomförs en närvarokontroll och ersättare sätts in för Marta 
Obminska (M). 

Ordföranden ställer därefter Fredrik Ahlstedts (M) andra tilläggsyrkande (2) mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Fredrik Ahlstedts (M) tredje tilläggsyrkande (3) mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer slutligen Linnea Bjuhrs (SD) tilläggsyrkande (4) mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Sammanfattning 

Ärendet avser ekonomisk uppföljning per mars och helårsprognos för Uppsala 
kommun, exklusive de kommunala bolagen. Mot bakgrund av rådande pandemi har 
nämnder och bolagsstyrelser fått besvara frågor som rör covid-19 och hur respektive 
verksamhet påverkats. 

Ärendet innehåller inte ordinarie uppföljning av Mål och budgets nio inriktningsnnål 
med tillhörande uppdrag och indikatorer. I delårsuppföljningen per augusti kommer 
uppföljningen därför särskilt beakta uppföljningen av kommunens nio inriktningsnnål 
och tillhörande uppdrag. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 27 maj 2020 § 163 
• Arbetsutskottets förslag 19 maj 2020 § 204 
• Tjänsteskrivelse daterad den 15 maj 2020 
• Bilaga 1, Uppföljning av verksamhet och ekonomi per mars/april 2020 för 

Uppsala Kommunkoncern 
• Bilaga 2, Uppföljning av verksamhet och ekonomi per mars/april 2020 för 

kommunstyrelsen 
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§277 

Fastställande av stadsdelsindelning 
KSN-2016-2075 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att fastställa stadsdelsindelning med tillhörande namn på stadsdelar enligt 
karta i ärendets bilaga 1. 

2. att Flogsta och Ekeby görs till två stadsdelar, där Ekeby utgör området öster 
om Flogstavägen. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (M), (C) och (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Therez Almerfors (M) med fleras yrkande och lämnar följande skriftliga reservation: 
Ärendet ifråga återremitterades på senaste kommunfullmäktige på grund av den 
bristande förankringen och förslagets utformning. Att detta ärende kommer upp igen 
utan att förankringen förbättrats och utan att ha varit på samråd är inte att respektera 
kommunfullmäktiges beslut. 

Vår kritik mot innehållet kvarstår. Ytterst anser vi att en ny stadsdelsindelning är en 
demokratifråga som måste söka sin legitimitet hos och vara utformad för stadens 
medborgare. Men nu fattas beslut helt utan demokratisk förankring. Vanligtvis får 
kommuninvånarna inkomma med synpunkter på förslag innan deras förlängda 
vardagsrum möbleras om. 

Förslaget innehåller dessutom brister gentemot Uppsalas historia, exempelvis förslaget 
att göra Akademiska sjukhuset till en egen stadsdel trots att det historiskt tillhört 
stadsdelen Fjärdingen. Vi vänder oss också emot att slå ihop olika stadsdelar, såsom 
Nåntuna och Vilan som föreslås bli Nåntuna Vilan. 

Närvarande ledamöter (Fl) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stina Janssons (Fl) 
yrkande och lämnar följande skriftliga reservation: 
För två veckor sedan skickades ärendet på återremiss för att tydligare förankras bland 
invånarna. Att det nu kommer upp igen, utan att ha föregåtts av den invånardialog eller 
dialog med berörda stadsdelar som återremissen syftade till är under all kritik och ett 
hån mot den demokratiska processen 

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

Anders A. Aronsson (L) lämnar följande särskilda yttrande: 
Enligt beslutsunderlaget har beredning pågått länge, ärendet har dessutom tidigare 
återremitterats där motiveringen bl. a. var att kartunderlaget borde förbättras. 

Underlaget till beslut är, mot bakgrund av ärendets karaktär och omfattning, tämligen 
bristfälligt, framförallt tekniskt. I ett ärende som handlar om geografisk indelning är 
kartunderlaget torftig och fram till bara strax innan kommunfullmäktiges möte omöjligt 
att läsa via de läsplattor som kommunen förser oss ledamöter med för att kunna ta del 
av de kommunala handlingarna. Beslutsunderlagen måste vara anpassade så att det är 
enkelt att ta del av dem via läsplattorna. 

Beslutsunderlaget borde innehållit en ordentlig redogörelse för respektive stadsdels 
geografiska omfattning, inte bara hänvisning tills k nyckelkodsområden och till den 
otydliga karta som utgjorde ärendets bilaga 1. Kartan i bilaga Ivar inte heller 
uppdaterad efter kommunstyrelsens beslut att Flogsta och Ekeby ska vara två 
stadsdelar. Av närmare tjugo sidor underlag är det bara två som utgör ärendets 
beskrivning. En sammanställning med inkomna synpunkter framförallt från 
namngivningsnämnden, med kommentarer om hur hänsyn tagits eller ej och varför, 
hade varit på sin plats. Ett bra exempel på hur en sådan sammanställning kan läggas 
upp är de samrådsredogörelser som plan- och byggnadsnämnden får efter att 
detaljplaner varit på samråd. 

Förslaget som sådant utgår till allra största delen från befintliga traktgränser, med 
justeringar utifrån nybyggnationer av vägar samt bostads- och industriområden. Mot den 
bakgrunden kan förslaget ändå accepteras. 

Stina Jansson (Fl) lämnar följande särskilda yttrande: 
Vi tycker att det är anmärkningsvärt att ärendet inte har skickats på samråd till berörda 
stadsdelar, eller att det har föregåtts av någon typ av dialog med invånarna. Ett ärende 
som detta bör alltid skickas på samråd till berörda stadsdelar, samt ställas ut på 
Uppsalas hemsida för att invånarna ska få en chans att tycka till om förslaget innan 
Kommunfullmäktige tar beslut om frågan 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Det är en mycket demokratiskt olämplig ärendehantering av ärendet som 
kommunfullmäktige begärt en återremiss på för att förslagen innan beslut ska skickas ut 
på samråd i enlighet med det beslut som kommunfullmäktige beslutade om genom en 
minoritetsåterremiss 25 maj 2020. 
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Yrkanden 

Erik Pelling (S), Anders A. Aronsson (L), Hanna Victoria Mörck (V) och Rickard 
Malmström (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Therez Almerfors (M), David Perez (SD), Jonas Petersson (C), Anna-Karin Westerlund 
(M), Karin Ericsson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar i första hand: 
(1) att gränsen mellan Luthagen och Librobäck går genom Klockarparken, 
(2) att Nåntuna och Vilan fortsätter att vara två stadsdelar, 
(3) att Stabby bildar ny stadsdel. Gränserna blir Bärbyleden genom Stabbyfältet och 
Stabbyskogen och vidare ut till Tiundagatan-Stabby alle-Börjegatan-Norrlandsgatan-
Jumkilsgatan-Floragatan-Dalabanan-Bärbyleden, 
(4) att Rickombergas gränser förblir som namngivningsnämndens ursprungliga förslag 
(med gräns i öster och S:t Johannesgatan i söder) med undantag förjustering mot den 
nya stadsdelen Stabby i norr enligt vårt förslag, 
(5) attAkademiska sjukhuset utgår som ny stadsdel och ingår i Fjärdingen, 
(6) att Uppsala kungsäng utgår som stadsdel och inlemmas i stadsdelen Kungsängen, 
(7) att Sävja och Bergsbrunna fortsätter att vara två stadsdelar och behåller nuvarande 
gräns, området för Bergsbrunna bör utökas söderut till reservatsgränsen samt något 
österut i enlighet med den fördjupade översiktsplanen, 
(8) att uppdra till namn givningsnämnden att ersätta de stadsdelar med dubbelnamn 
(Berthåga-Hällby samt Librobäck-Husbyborg) med ett enkelnamn, samt 
(9) att ärendet sedan ska skickas ut på samråd. 

I andra hand yrkar de att ärendet avslås. 

Stina Jansson (Fl) och Stefan Hanna (-) yrkar i första hand återremiss för att ärendet ska 
gå ut på samråd och i andra hand avslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först Stina Janssons (Fl) med fleras återremissyrkande mot att 
avgöra ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet 
idag. 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Therez Almerfors (M) med 
fleras ändringsyrkanden och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA. Bifall till TherezAlmerfors (M) med fleras 
yrkande röstar NEJ. 
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Med 44 ja-röster mot 37 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Ja-röst avger Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Gustaf Lantz (S), Eva Christiernin 
(S), Erik Dagnesjö (S), Asal Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Klas-
Herman Lundgren (5), Agneta Gille (S), Carl Lindberg (S), Ylva Stadell (S), Björn Wall (S), 
Hilde Klasson (S), Mattias Kristenson (S), Loa Mothata (S), Rafael Waters (S), Pavlos 
Cavelier Bizas (S), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström 
(V), Torbjörn Björlund (V), Ingela Ekrelius (V), Magne Björklund (V), Therese Rhann (V), 
Lalla Andersson (V), Mohamad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund (L), Anders A. 
Aronsson (L), Amanda Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L), Rickard Malmström 
(MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström Källström (MP), Charles Pylad (MP), Åsa 
Strahlemo (MP), Maria Gauffin Röjestål (5), Staffan Yngve (S), Dima Sarsour (S), Andrea 
Karnekvist (V), Peter Nordgren (L), Anders Wallin (L) och Per Eric Rosen (MP). 

Nej-röst avger Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), 
Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), 
Madeleine Andersson (M), Carolina Bringborn (M), Anna-Karin Westerlund (M), Robin 
Kronvall (M), Carolina Zanden (M), Stefan Hanna (-), Rigmor Stenmark (C), Mattias 
Johansson (C), 011e Romlin (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åhlund (C), 
Simon Alm (-), David Perez (SD), Lisen Burmeister (SD), Linnea Bjuhr (SD), Rebecka 
Tyrheim (SD), Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), Jonas Segersam (KD), Sarah 
Havneraas (KD), Margit Borgström (KD), Christian Hermanson (KD), Eva Moberg (KD), 
Evelina Solem (KD), Stina Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl), Gunnar Hedberg (M), 
Inger Söderberg (M) och Karin Ericsson (C). 

Sammanfattning 

Uppsala kommun växer och har sedan 1982, när kommunfullmäktige senast beslutade 
om stadsdelarnas namn, vuxit med nästan 90 000 invånare. Fastställandet av 
stadsdelsindelningen utgår från ett behov av ökad tydlighet vid utbyte av information 
kopplad till stadsdelarnas namn och utbredning. Utbyte av information sker inom 
kommunens organisation såväl som hos allmänhet, mäklare, byggherrar och media. 
Gränserna för stadsdelarna behöver också synkroniseras med den områdesindelning 
som statistik förs på så kallade nyckelkodsom råden (NYKO), för att möjliggöra uttag av 
information om områdenas befolkning, bostäder, arbetsplatser med mera. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 15 april 2020 § 93 
• Arbetsutskottets förslag 31 mars 2020 § 127 
• Tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2020 
• Bilaga 1: Förslag till stadsdelsindelning med tillhörande namn. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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• Bilaga 2: Uppsala Översiktskarta 1986 
• Bilaga 3: Namngivningsnämndens yttrande daterat 14 december 2018 
• Bilaga 4: Protokollsutdrag från namngivningsnämnden 14 december 2018 
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§278 

Förlängning av 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 16 augusti 2020, samt 

2. att delegera beslut om förlängning till gatu- och samhällsmiljönämnden, dock 
längst till och med 31 december 2020. 

Yrkanden 

Rickard Malmström (MP) och Stefan Hanna (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2020 §156 att kommunen ska avstå från att 
ta ut den egenavgift som normalt tas ut för att åka ensam i kommunens särskilda 
kollektivtrafik. Syftet är att minska risken för smittspridning mellan passagerare under 
covid-19-pandemin. Beslutet var tidsbegränsat till och med den 9 juni. Gatu- och 
samhällsmiljönämnden har föreslagit att det ska förlängas. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 27 maj 2020 § 162 
• Arbetsutskottets förslag 26 maj 2020 § 214 
• Tjänsteskrivelse daterad den 15 maj 2020 
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§279 

Policy för digital transformation 
KSN-2020-00238 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att anta policy för digital transformation och därmed ersätta Policy för IT-
utveckling och digitalisering och Riktlinje för styrning av IT. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (M), (C) och (KD) reserverar sig mot beslutet att avslå Fredrik 
Ahlstedt (M) med fleras tilläggsyrkande och lämnar följande skriftliga reservation: 
Sverige ska vara ett digitalt föregångsland, men idag tappar vi mark på 
digitaliseringsområdet. En anledning till detta som lyfts fram ofta är att politiken inte 
tagit ett tillräckligt starkt grepp om digitaliseringen och inte nog tillvaratar de många 
innovationer som finns här. I Uppsala finns mängder avspännande och innovativa 
företag och kommunen borde bli bättre på att tillvarata den innovationskraft och 
framtidstro som finns i det lokala näringslivet. Innovationsutveckling och digitalisering är 
en resa och vi måste ha med oss näringslivet på tåget. Ärendet för policy för digital 
transformation lyfter flera viktiga aspekter, men saknar ett perspektiv som tar grepp om 
hur vi arbetar med lokala företag. Vi yrkade därför på att ett nytt område läggs till som 
handlar om innovation, gemensam utveckling och extern medverkan med näringslivet. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Ärendet för policy för digital transformation behöver inkludera perspektiv och metoder 
för att driva den digitala transformationen tillsammans med näringslivet och gärna med 
lokala relevanta företagare. Policyn får en mycket bättre funktion om den inkluderar ett 
område som handlar om samverkan med näringsliv och universitet kopplat till både 
implementation av befintliga lösningar och innovation. Med fördel ska också ett liknande 
policydokument tydligt beskriva att även samverkan med andra kommuner, som ska 
lösa samma typ av uppgifter, ska eftersträvas. Idag implementeras allt för många egna 
lösningar som driver mycket onödiga kostnader 
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Yrkanden 

Mohamad Hassan (L), Klas Herman Lundgren (S), Patrik Hedlund (S), Hanna Victoria 
Mörck (V) och Per -Eric Rosen (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Linnea Bjuhr (SD) och Roger Thelander (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
samt: 
att skrivelsen om att Uppsala ska vara en av Europas mest digitala platser i Europa 
stryks. 

Fredrik Ahlstedt (M), Stefan Hanna (-). Christian Hermansson (KD), Jonas Petersson (C) 
och Karin Ericsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt: 
att ett nytt område läggs till som handlar om innovationer, gemensam utveckling och 
extern medverkan med näringslivet för att säkerställa att vi tillvaratar all den kunskap 
som finns hos de lokala företagen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Linnea Bjuhr (SD) med fleras 
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer därefter Fredrik Ahlstedt (M) med fleras tilläggsyrkande mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till Fredrik Ahlstedts (M) yrkande röstar JA. Avslag till yrkandet röstar NEJ. 

Med 28 Ja-röster mot 52 Nej-röster och 1 frånvarande beslutar kommunfullmäktige att 
avslå Fredrik Ahlstedts (M) yrkande. 

Ja-röst avger Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), 
Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), 
Madeleine Andersson (M), Carolina Bringborn (M), Anna-Karin Westerlund (M), Robin 
Kronvall (M), Carolina Zanden (M), Stefan Hanna (-), Rigmor Stenmark (C), Mattias 
Johansson (C), 011e Romlin (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åhlund (C), 
Simon Alm (-), Jonas Segersam (KD), Sarah Havneraas (KD), Christian Hermanson (KD), 
Eva Moberg (KD), Evelina Solem (KD), Gunnar Hedberg (M), Inger Söderberg (M) och 
Karin Ericsson (C). 

Nej-röst avger Erik Petting (S), Caroline Hoffstedt (S), Gustaf Lantz (S), Eva Christiernin 
(S), Erik Dagnesjö (S), Asal Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (5), Inga-Lill Sjöblom (S), Klas-
Herman Lundgren (S), Agneta Gille (S), Carl Lindberg (S), Ylva Stadell (S), Björn Wall (S), 
Hilde Klasson (5), Mattias Kristenson (S), Loa Mothata (S), Rafael Waters (S), Elnaz 
Alizadeh (S), Pavlos Cavelier Bizas (S), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), 
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Karolin Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), Ingela Ekrelius (V), Magne Björklund (V), 
Therese Rhann (V), Lalla Andersson (V), Moharnad Hassan (L), Anders A. Aronsson (L), 
Amanda Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L), David Perez (SD), Lisen 
Burmeister (SD), Linnea Bjuhr (SD), Rebecka Tyrheim (SD), Anders Sehlin (SD), Roger 
Thelander (SD), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström 
Källström (MP), Charles Pylad (MP), Åsa Strahlemo (MP), Stina Jansson (Fl), Lovisa 
Johansson (Fl), Maria Gauffin Röjestål (5), Patrik Hedlund (S), Andrea Karnekvist (V), 
Peter Nordgren (L), Anders Wallin (L), Helena Ling (L) och Per Eric Rosen (MP). 

Frånvarande är Margit Borgström (KD). 

Sammanfattning 

Uppsala kommun behöver nya och uppdaterade arbetssätt och principer till följd av 
den digitala utvecklingen. Policy för digital transformation ersätter tidigare Policy för 
IT-utveckling och digitalisering som antogs av kommunfullmäktige 5 oktober 2015 § 
145 och Riktlinje för styrning av IT som antogs av kommunstyrelsen 26 juni 2012 § 105. 

Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens förslag 27 maj 2020 § 164 
• Arbetsutskottets förslag 19 maj 2020 § 205 
• Tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2020 
• Bilaga 1, förslag till Policy för digital transformation 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-06-08 

§280 

Program för elitidrott i Uppsala kommun 

KSN-2019-03302 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att under målområde 2 i programmet lägga till en punkt: höja publiksiffrorna 
på och förbättra synligheten kring de kommunala 
evenemangsanläggningarna, 

2. att under målområde 2 i programmet lägga till en punkt: öka andelen 
sponsring från näringslivet till elitklubbar med målsättningen att få fler 
elitklubbar att stå på egna ben med minskat kommunalt stöd, 

3. att under målområde 2 punkten 4 i programmet lägga till värdet även för 
besökande och Uppsala som kommun, inte bara uppsalaborna., samt 

4. att med ändringarna ovan fastställa Program för elitidrott i Uppsala kommun. 

Reservation 

Närvarande ledamöter (M), (C) och (KD) reserverar sig mot beslutet att avslå Markus 
Lagerquist (M) med fleras ändringsyrkande (1) och lämnar en skriftlig reservation som 
återges i bilaga A § 280. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Berörda föreningar ska alltid få en chans att yttra sig om förslag som kommunen ska 
fatta beslut om. Det är obegripligt att minoritetsstyret inte låter ett liknande förslag 
remissas bland samtliga kommunens elitklubbar innan kommunfullmäktige fattar ett 
beslut. Det är oseriöst att ett antal tjänstemän och politikerjobbar fram ett liknande 
dokument med endast ett mindre antal referensföreningar som deltagit i arbetet. Ett 
mycket nära och väl dokumenterat remissarbete med samtliga elitklubbar etablerade i 
Uppsala borde vara en del av beslutsunderlaget. Jag hade velat se beslutsbilagor som 
indikerar att det program som föreslås har ett starkt stöd av berörda föreningar. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-06-08 

Yrkanden 

Mats Dafnäs (L) och Anders Wallin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Markus Lagerquist (M), Madeleine Andersson (M), Stefan Hanna (-), Jonas Segersam 
(KD), och Jonas Petersson (C) yrkar: 
(/)Att ersätta målområdel livslångt idrottande med idrott och karriär. 
(2) Att under målområde 21 programmet lägga till en punkt: höja publiksiffrorna på och 
förbättra synligheten kring de kommunala evenemangsanläggningarna. 
(3) Att under målområde 2 i programmet lägga till en punkt: öka andelen sponsring från 
näringslivet till elitklubbar med målsättningen att få fler elitklubbar att stå på egna ben 
med minskat kommunalt stöd. 
(4) Att under målområde 2 punkten 4 i programmet lägga till värdet även för besökande 
och Uppsala som kommun, inte bara uppsalaboma. 

Linnea Bjuhr (SD) yrkar i första hand: 
att ärendet återremitteras för att förtydliga vad som konkret menas med jämställd 
fördelning av resurser till elitidrott. 

1 andra hand yrkar hon bifall till Markus Lagerquist (M) med fleras yrkanden (2), (3) och 
(4). 

Caroline Hoffstedt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till Markus Lagerquist 
(M) med fleras yrkanden (2), (3) och (4). 

Karolin Lundström (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till Markus 
Lagerquist (M) med fleras yrkande (2). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först Linnea Bjuhrs (SD) återremissyrkande mot att avgöra ärendet 
idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. 

Ordföranden ställer därefter Markus Lagerquist (M) med fleras första yrkande (1) mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Markus Lagerquist (M) med fleras andra yrkande (2) mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Markus Lagerquist (M) med fleras tredje yrkande (3) mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Markus Lagerquist (M) med fleras fjärde yrkande (4) mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller yrkandet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-06-08 

 

Sammanfattning 

Förslaget till program för elitidrott i Uppsala syftar till att tydliggöra kommunens 
politiska strategi och inriktning för arbetet riktat mot elitidrott. Programmet 
vänder sig till kommunens samtliga nämnder och bolag och pekar ut områden där 
kommunkoncernen behöver stärka sitt arbete för att bidra till genomförande av 
programmet. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 27 maj 2020, § 165 
• Arbetsutskottets förslag 19 maj 2020 § 206 
• Tjänsteskrivelse daterad 30 mars 2020 
• Bilaga 1, Program för elitidrott, daterad 17 mars 2020 
• Bilaga 2, Handlingsplan till program för elitidrott, daterad 17 mars 2020 
• Bilaga 3, Beredningsredogörelse daterad 30 mars 2020 
• Bilaga 4, Hantering av inkomna synpunkter vid beredningskonferensen 

2020-03-10, daterad 30 mars 2020. 
• Bilaga 5, Protokollsutdrag, IFN beslut om program för elitidrott 28 oktober 

2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-06-08 

§281 

Bordlagda ärenden vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 8 juni 2020 
På grund av tidsbrist beslutar kommunfullmäktige att bordlägga nedanstående 
ärenden. Dessa ärenden kommer tas upp på föredragningslistan vid 
kommunfullmäktiges kommande sammanträde den 15 juni 2020. 

16. Ändring av reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden 

KSN-2020-01723 

17. Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet i Uppsala län 
verksamhetsåret 2019 

KSN-2020-01214 

18. Svar på motion om förebyggande stressutbildning för ökad jämställdhet från 
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) 

KSN-2019-1195 

19. Svar på motion om center för personer med funktionsnedsättning från 
Carolina Bringborn (M) och Roine Thunberg (M) 

KSN-2019-1204 

20. Svar på motion om tiggeri i Uppsala från Jonas Segersam (1(D) 

KSN-2019-1599 

21. Svar på motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser från Tobias 
Smedberg (V) och Jonas Segersam (I(D) 

KSN-2019-1607 

22. Svar på motion om mer vatten åt Uppsalaborna från Tobias Smedberg (V) 

KSN-2019-1901 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-06-08 

23. Svar på motion om att låta pensionärer åka avgiftsfritt under dagtid i 
kollektivtrafiken från Tobias Smedberg (V) 

KSN-2019-02812 

24. Svar på motion om ersättning till olika vårdgivare inom äldreomsorgen från 
Cecilia Forss (M) 

KSN-2019-02815 

25. Svar på motion om upphävande av detaljplan för kvarteret Stenåkern från 
Simon Alm (SD) med flera 

KSN-2019-03068 

26. Svar på motion om belysning på Uppsalas landmärken från Sarah Havneraas 
(KD) 

KSN-2019-03073 

27. Svar på motion om neutral klädkod för kommunalt anställda från Simon Alm (-) 

KSN-2019-03840 

28. Svar på motion om att stoppa kostnader kopplade till ofinansierade 
riksdagsbeslut från Stefan Hanna (-) 

KSN-2020-00480 

29. Svar på motion om konsumtionsbaserad utsläppsredovisning från Lovisa 
Johansson (Fl) och Stina Jansson (Fl) 

KSN-2019-2063 

30. Svar på motion om bättre samordning och minskad skadegörelse för ökad 
trygghet från Therez Almerfors (M) 

KSN-2019-03072 

31. Svar på motion om könsneutrala suffix från Stina Jansson (Fl) med flera 

KSN-2020-00491 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nd e 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-06-08 

32. Svar på motion om att avbryta byggplanerna i kvarteret Södra Kalkstenen och 
gör Blodstensskogen till naturreservat från Stina Jansson (Fl) och Lovisa 
Johansson (Fl) 

KSN-2018-3861 

33. Svar på motion om rätt till heltid i upphandlingar från Tobias Smedberg (V) 

KSN-2019-03069 

42. Interpellation angående rån och förnedring av unga brottsoffer från Anders 
Sehlin (SD) 

KSN-2020-00793 

Besvaras av Eva Christierni n (S) 

43. Interpellation om kommunrevisionens granskning av bostadsförsörjning samt 
hållbarhetsaspekter inom samhällsbyggnad från Stefan Hanna (-) 

KSN-2020-00798 

44. Interpellation om lektorer i gymnasieskolan från Christopher Lagerqvist (M) 

KSN-2020-00799 

45. Interpellation om kommunens kommunikatörer från Kent Kumpula (SD) 

KSN-2020-00797 

46. Interpellation kopplad till kommunrevisionens granskning av kommunens mål 
och resultatstyrning från Stefan Hanna (-) 

KSN-2020-00795 

47. Interpellation om rödmarkeringar från Ingela Ekrelius (V) 

KSN-2020-00800 

48. Interpellation om stöd till sexuellt utsatta barn från Linnea Bjuhr (SD) 

KSN-2020-00801 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
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49. Interpellation kopplad till kommunrevisionens granskning av kommunens 
arbete med etablering och integration från Stefan Hanna (-) 

KSN-2020-00794 

50. Interpellation om ökad ekonomisk press från P-0 Forsblom (V) 

KSN-2020-01341 

51. Interpellation om familjehem och HVB från Jonas Segersam (KD) 

KSN-2020-01342 

52. Interpellation om familjerådgivningen från Jonas Segersam (KD) 

KSN-2020-01343 

53. Interpellation om pensioner och klimatavtryck från Lovisa Johansson (Fl) 

KSN-2020-01344 

54. Interpellation om utvecklingsarbete mot våld från Lovisa Johansson (Fl) 

i KSN-2020-01345 

55. Interpellation om kontanter från Simon 0 Pettersson (SD) 

KSN-2020-01616 

56. Interpellation om sjukskrivningar från Tobias Smedberg (V) 

KSN-2020-01618 

57. Interpellation om ekonomisk styrning och ansvarsutkrävande från Stefan 
Hanna (-) 

KSN-2020-01619 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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58. Interpellation om utköp från Stefan Hanna (-) 

KSN-2020-01849 

59. Interpellation om befolkningsutveckling i Uppsala från Stefan Hanna (-) 

KSN-2020-01850 

60. Interpellation om byggprojekt nya stadshuset från Stefan Hanna (-) 

KSN-2020-01851 

61. Interpellation om slamspridning från Anette Fischer (V) 

KSN-2020-01852 

62. Interpellation om utförsäljning av hyresrätter från Tobias Smedberg V) 

KSN-2020-01853 

63. Interpellation om blockhyra från Jonas Petersson (C) 

KSN-2020-01854 

64. Interpellation om miljö- och klimatplan från Mats Åhlund (C) 

KSN-2020-01855 

65. Interpellation ombyggnationen av riksväg 55 från Mattias Johansson (C) 

KSN-2020-01856 

66. Interpellation om utryckningsvägar från Therez Almerfors (M) 

KSN-2020-01857 

67. Interpellation om förskoleplatser från Christopher Lagerqvist (M) 

KSN-2020-01858 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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68. Interpellation om brukarrevision från Tobias Smedberg (V) 

KSN-2020-01859 

73. Fråga om handlingsplan Gottsunda Valsätra från Christian Hermansson (KD) 

KSN-2020-00025 

74. Fråga om äldre på särskilda boenden och deras anhörigas tillgång till 
information från Linnea Bjuhr (SD) 

KSN-2020-00025 

75. Fråga om äldre på särskilda boenden med andningsproblem från Linnea Bjuhr 
(SD) 

KSN-2020-00025 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Fredrik Ahlstedt (M) 

Therez Almerfors (M) 

Jonas Petersson (C) 

Jonas Segersam (I(D) 
cbCenterpartiet 

NÄRODLAD 
POLR1K K 

D 

Bilaga A § 280 

Ärende 15 

Program för elitidrott 

Reservation 

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna 

Det är glädjande att ett program för elitidrotten nu kommer till. Vi anser dock att förslaget till 

program för elitidrott i Uppsala delvis landar fel i sina utgångspunkter och målområden. Möjligheten 

till idrott genom hela livet är viktigt men är det gäller kommunala satsningar är det rimligt att skilja 

på elitidrott och breddidrott. För elitidrotten är ett livslångt idrottande inte lika prioriterat som inom 

breddidrotten. Snarare är möjligheten att kombinera elitidrott med arbete och karriär när det behövs 

viktig, vilket också till stor del är det som programmet faktiskt handlar om under målområde 1. 

Därför anser vi att målområdet bör byta namn. 

Uppsala är en mycket idrottsintresserad stad men i jämförelse med andra städer lockar idrotten 

förhållandevis lite publik. Avgörande för många elitsatsande klubbar är att höja publiksiffrorna och 

locka sponsorer i större utsträckning. Det skiljer sig naturligtvis åt mellan idrotter i vilket utsträckning 

idrotten kan räknas som publikidrott men sponsorer kan fortfarande vara avgörande för anläggning 

och upprustning av sporthallar och arenor. Publik och sponsorer bidrar även i stor utsträckning till 

besöksnäringen och näringslivet i stort, något som inte ges tillräckligt stor vikt i programmet. Målen 

under i handlingsplanen för målområde 2 den moderna elitföreningen engagerar landar delvis fel och 

bör i större utsträckning fokusera på hur de större evenemangen ska locka publik och hur synligheten 

för kommunen och klubbar ska öka samt fördelas. 

I programmet för elitidrott specificeras det vagt vad kommunens roll faktisk är. En avgörande del är 

kommunikationen vad gäller bokning och service. Information och kommunikation samt kompetens i 

frågorna är några av de egenskaper som föreningar värderar som lägst hos Uppsala kommun. Här 

behövs ett omtag i hur kommunen arbetar. 

Moderaterna fick på kommunfullmäktige genom följande yrkanden, vilket är mycket positivt för 

programmets utformning och syfte: 

Att under målområde 2 i programmet lägga till en punkt: höja publiksiffrorna på och 

förbättra synligheten kring de kommunala evenemangsanläggningarna. 

Att under målområde 2 i programmet lägga till en punkt: öka andelen sponsring från 

näringslivet till elitklubbar med målsättningen att få fler elit klubbar att stå på egna 

ben med minskat kommunalt stöd. 

Att under målområde 2 punkten 4 i programmet lägga till värdet även för besökande och 

Uppsala som stad, inte bara uppsalaborna. 

Vi reserverar oss mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet: 

Att ersätta målområde1 livslångt idrottande med idrott och karriär. 
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