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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

Närvarande ledamöter och ersättare vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 27 april 2020 

Närvarande ledamöter Paragrafer Tjänstgörande ersättare Paragrafer 
Erik Pelling (S) Klara Ellström (MP) 
Caroline Hoffstedt (S) 
Eva Christiernin (S) 
Asal Gohari (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Klas-Herman Lundgren (S) 
Ylva Stadell (S) 
Hilde Klasson (S) 
Loa Mothata (S) 
Pavlos Cavelier Bizas (S) 
Fredrik Ahlstedt (M) 
Therez Almerfors (M) 
Marta Obminska (M) 
Magnus Åkerman (M) 
Cecilia Forss (M) 
Markus Lagerquist (M) 
Mats Gyllander (M) 
Tobias Smed berg (V) 
Hanna Victoria Mörck (V) 
Karolin Lundström (V) 
Torbjörn Björlund (V) 
Ingela Ekrelius (V) 
Stefan Hanna (-) 
Mattias Johansson (C) 
011e Rom lm (C) 
Jonas Petersson (C) 
Mohamad Hassan (L) 
Helena Hedman Skoglund (L) 
Eva Edwardsson (L) 
Anders A. Aronsson (L) 
Simon Alm (-) 
David Perez (SD) 
Lisen Burmeister (SD) 
Linnea Bjuhr (SD) 
Jonas Segersam (KD) 
Sarah Havneraas (KD) 
Eva Moberg (KD) 
Linda Eskilsson (MP) 
Rickard Malmström (MP) 
Lovisa Johansson (Fl) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§157 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utse Klara Ellström (MP och Linnea Bjuhr (SD) till justerare, 
2. att utse Rickard Malmström (MP) och David Perez (SD) till ersättare för 

justerarna, samt 
3. att justeringen äger rum måndagen den 11 maj 2020 klockan 17:15 på 

Stationsgatan 12. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C.:9D 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§158 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan, samt 
2. att bordlägga ärendena 12 - 66 i den fastslagna föredragningslistan. 

Särskilt yttrande 

Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande som återges i bilaga A § 158. 

Sammanfattning 

Efter beslut i § 167 Ändringsbudget 2020 frågar ordföranden kommunfullmäktige om 
ärendena 12- 66 i den fastslagna föredragningslistan ska bordläggas och finner att 
kommunfullmäktige bifaller yrkandet. 

Justerandes si natur Utdragsbestyrkande 
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7816 

 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§159 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 
den 27 april 2020 

KSN-2020-00026 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Anmälningsärenden 

• Krisledningsnämndens protokoll den 2 april 2020 
• Krisledningsnämndens protokoll den 8 april 2020 
• Samordningsförbundet Uppsala läns protokoll den 19-25 mars 2020 
• Revisionsrapport: Granskning av kommunens hantering kontroll av anställdas 

bisysslor 
• Revisionsrapport: Granskning av kommunens främjande och förebyggande 

arbete bland unga för att minska våld och kriminalitet 
• Revisionens samtliga granskningsrapporter från 2019 
• Lekmannarevisionens samtliga granskningsrapporter 2019. 

Justerandes signatur --, Utd ragsbestyrka nd e 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§160 

Inlämnade frågor till kommunfullmäktige den 
27 april 2020 

KSN-2020-00025 
Inga frågor har lämnats in till sammanträdet den 27 april 2020. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§161 

Inlämnade interpellationer till 
kommunfullmäktige den 27 april 2020 

KSN-2020-00024 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att interpellation om MR-dagarna från Lovisa Johansson (Fl) inte får ställas, 
2. att interpellation om brukarrevision från Tobias Smed berg (V) inte får ställas, 
3. att fråga två i interpellation om kontanter från Simon 0. Pettersson (SD) inte 

får ställas men i övrigt får interpellationen ställas, samt 
4. att övriga listade interpellationer får ställas och besvaras vid fullmäktiges 

kommande sammanträde den 25 maj 2020. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

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

I kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att en interpellation: 
1. ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller ett bolags handläggning 
2. får inte avse allmänpolitiska frågor, 
3. får inte avse frågor som nämnderna enligt särskilda författningar självständigt prövar 
4. bör endast väckas i frågor av större intresse för kommunen. 

I kommunallagen framgår att en interpellation ska ha ett bestämt innehåll och vara 
försedd med motivering. Det framgår vidare att interpellationer endast bör ställas i 
frågor av större intresse för kommunen. 

En interpellation får ställas av en ledamot och riktas till ordföranden i 
kommunstyrelsen, nämnd, fullmäktigeberedning eller bolag. Fullmäktiges ordförande 
lägger förslag till beslut om interpellationen får ställas eller inte. Fullmäktige beslutar i 
frågan utan föregående debatt. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
" 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

Interpellation om MR-dagarna från Lovisa Johansson (Fl) är ställd till fel person och 
borde ställts till kommunstyrelsens ordförande. Även om interpellationen hade ställts 
till rätt ordförande, kan det ifrågasättas om streck-satserna utöver de två första hade 
kunnat ställas. Interpellationer är till för att ledamöterna ska kunna inhämta 
upplysningar och utgör på så sätt en viktig kontroll av den kommunala 
verksamheten. Det betyder inte att ledamöterna är fria att framtvinga att en 
ordförande i en nämnd ska lämna dem omfattande sakupplysningar, särskilt inte 
när det är fråga om sådant ledamöterna rimligtvis själva kan ta 
reda, t.ex. det nuvarande programmet för MR-året. En interpellation kan även vara så 
omfattande och rymma så många olika frågor att den visserligen kan få ställas, men 
svaret som en konsekvens måste få bli allmänt hållet. 

Interpellation om brukarrevision från Tobias Smedberg (V) är inte ställd till 
en ordförande i kommunstyrelsen, nämnd, fullmäktigeberedning eller bolag. Det är ett 
ansvar för den som ställer interpellationen att själv avgöra till vilken ordförande den 
ska vara riktad. 

Fråga två i interpellation om kontanter från Simon 0. Pettersson (SD) avser något som 
inte hör till fullmäktiges, en nämnds eller ett bolags handläggning. 

Inlämnade interpellationer: 

• Interpellation om MR-året från Lovisa Johansson (Fl) 
• Interpellation om brukarrevision från Tobias Smedberg (V) 
• Interpellation om sjukskrivningar från Tobias Smedberg (V) 
• Interpellation om kontanter från Simon 0. Pettersson (SD) 
• Interpellation om ekonomisk styrning och ansvarsutkrävande från Stefan 

Hanna (-). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§162 

Inlämnade motioner till kommunfullmäktige 
den 27 april 2020 

KSN-2020-00023 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Inlämnade motioner: 

• Motion om lokal flaggdag från Maffias Johansson (C) 
• Motion om kommunalt beredskapslager från Tobias Smedberg (V). 

Justerandes signatur e L, Utd ragsbestyrka nd e 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§163 

Avsägelser och entlediganden den 27 april 
2020 

KSN-2020-00036 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet om avsägelser och entlediganden vid sammanträdet 
den 27 april 2020. 

Sammanfattning 

Inga begäran om avsägelser eller entlediganden har inkommit till 
kommunledningskontoret sedan kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 
2020. 

Justerandes signatur 
7 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§164 

Fyllnadsval den 27 april 2020 

KSN-2020-00036 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utse Carl Lindberg (S) till ersättare för stämmoombud i Upplandsstiftelsen. 
samt 

2. att bordlägga valet av en ersättare (MP) i utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 

Under hösten 2018 utsågs aldrig någon ersättare för stämmoombudet i 
Upplandsstiftelsen. 

Justerandes si n tur Utd ragsbestyrkand e 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§165 

Årsbokslut och årsredovisning 2019 

KSN-2019-2465 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att godkänna årsredovisning för 2019, samt 
2. att till investeringsbudgeten för 2020 lägga de pågående investeringarna 2019 

enligt handlingens bilaga 4. 

Särskilda yttranden 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Alnnerfors (M), Jonas Petersson och Jonas Segersann (KD 
lämnar ett särskilt yttrande som återges i bilaga A § 165. 

Tobias Smedberg (V) lämnar ett särskilt yttrande som återges i bilaga B § 165. 

Linnea Bjuhr (SD) lämnar ett särskilt yttrande som återges i bilaga C § 165. 

Lovisa Johansson (Fl) lämnar ett särskilt yttrande som återges i bilaga D § 165. 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande som återges i bilaga E § 165. 

Anföranden 

Kommunrevisionens ordförande Per Davidsson (M) inleder med ett anförande om 
kommunrevisionens arbete under 2019. Därefter redogör det sakkunniga biträdet Bo 
Ädel för granskningen av årsbokslut 2019. 

Under gruppledardebatten håller följande förtroendevalda anföranden: 
Erik Pelling (S), Fredrik Ahlstedt (M), Tobias Smedberg (V), Mohamad Hassan (L), Jonas 
Petersson (C), Linnea Bjuhr (SD), Jonas Segersam (KD), Rickard Malmström (MP) och 
Lovisa Johansson (Fl). 

Under den fria debatten håller följande förtroendevalda anföranden: 
Stefan Hanna (-), Mohannad Hassan (L), Lovisa Johansson (Fl), Pavlos Cavelier Bizas (S), 
Jonas Segersann (KD), Tobias Smedberg (V) och Simon Alm (-). 

Justerandes si natur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

Yrkanden 

Erik Pelling (S), Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C), Mohamad Hassan (L) och 
Stefan Hanna (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Uppsala kommunkoncern redovisar ett stort positivt resultat 2019. Den ekonomiska 
ställningen för Uppsala kommunkoncern har därmed stärkts. Uppsala 
kommunkoncern bidrar sammantaget positivt till att förverkliga kommunfullmäktiges 
vilja inom ramen för de resurser som finns till hands. Koncernen bedöms därför ha en 
god ekonomisk hushållning i förhållande till kommunfullmäktiges mål. Samtidigt 
strävar koncernen självklart efter att skapa ännu mer värde per insatt krona för att 
långsiktigt ge goda förutsättningar för kommunens invånare, företag och 
organisationer. 

Viktiga händelser efter bokslutsdagen 
Covid-19 situationen påverkar förutsättningarna mycket negativt och utvecklingen är 
osäker. Effekterna för Uppsala kommun kan i dagsläget inte överblickas. Förutom 
omedelbara konsekvenser för drabbade invånare och redan nu förändrade 
förutsättningar för verksamheten väntas skatteunderlaget minska framåt samtidigt 
som behoven i samhället förändras eller ökar. Minskade intäkter och stigande 
kostnader för flera verksamheter kommer att påverka resultat och ställning negativt. 

Beroende på utvecklingen och omfattningen av covid-19 kommer betydande 
omprioritering krävas i drifts- och investeringsverksamheten. 1 detta avseende 
uppfattar Uppsala kommun sig trots osäkerheter ändå relativt sett väl rustad. 
Kommunen har såväl organisatorisk som finansiell förmåga att möta och hantera stora 
utmaningar. 

Rapporteringen till kommunfullmäktige i juni av uppföljning av ekonomi och 
verksamhet per mars/april 2020 fokuserar särskilt på konsekvenser av Covid-19. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 15 maj 2020 § 89 
• Arbetsutskottets förslag 31 mars 2020 § 126 
• Tjänsteskrivelse daterad 27 mars 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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• Årsbokslut och årsredovisning 2019 
• Bilaga 1 Årsredovisning 2019 för kommunstyrelsen 
• Bilaga 2 Rapport om jämställdhet i Uppsala kommun 
• Bilaga 3 Uppsala Stadshus AB:s årsredovisning 2019 

Justerandes si atpr Utdragsbestyrkande 
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Protokoll 2020-04-27 

§166 

Revisionsberättelser avseende Uppsala 
kommuns verksamhet under 2019 och fråga 
om ansvarsfrihet 

KSN-2020-01530 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bevilja kommunstyrelsen samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet 
för 2019 års verksamhet, 

2. att bevilja arbetsmarknadsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet, 

3. att bevilja gatu- och samhällsmiljönämnden samt dess enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet, 

4. att bevilja idrotts- och fritidsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för2019 års verksamhet, 

5. att bevilja kulturnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet 
för 2019 års verksamhet, 

6. att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden samt dess enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet, 

7. att bevilja namngivningsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet, 

8. att bevilja omsorgsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet 
för 2019 års verksamhet, 

9. att bevilja plan- och byggnadsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet, 

10. att bevilja rädd ningsnämnden samt dess enskilda förtroendeva Ida 
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet, 

11. att bevilja socialnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet 
för 2019 års verksamhet, 

12. att bevilja utbildningsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet, 

13. att bevilja valnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 
2019 års verksamhet, 

14. att bevilja äldrenämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 
2019 års verksamhet, samt 

Justerandes signatur _ Utd ragsbestyrka nd e 
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Kommunfullmäktige Datum: 
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15. att bevilja överförmyndarnämnden samt dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 

Ej deltagande i beslut 

Ledamöter och ersättare som under 2019 tjänstgjort i kommunstyrelsen eller någon 
annan nämnd deltar inte i handläggning eller beslut i frågan om ansvarsfrihet gällande 
det egna förtroendeuppdraget. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunfullmäktiges presidiums förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunfullmäktiges presidiums förslag. 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har till kommunfullmäktige överlämnat Revisionsberättelse, 
Revisorernas redogörelse och revisionsrapport Granskning av bokslut och 
årsredovisning 2019. 

Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och delar kommunrevisionens 
uppfattning ratt kommunstyrelsen och övriga nämnder, samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ, ska beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 

Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges presidiums förslag 23 april 2020 
• Revisionsberättelse 2019 
• Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2019 
• Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2019 med 

kommunrevisionens missiv 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§167 

Ändringsbudget 2020 

KSN-2020-01013 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att de utbetalade och aviserade utökade generella statsbidragen för 2020 tills 
vidare läggs i finansförvaltningen för att säkerställa att konsekvenserna utifrån 
pågående pandemi kan hanteras. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (M), (C), (KD), (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande och lämnar följande skriftliga reservation: 
Vi anser att vi befinner oss i en extra ordinär situation avseende Covid-19 och att det är 
svårt att se och förstå konsekvenserna i både sociala och ekonomiska hänseenden. Vår 
avsikt med förslag till ändringsbudget är stärka vissa områden inom välfärden där vi 
anser att behov föreligger. Vi ser och förstår också att detta inte täcker alla behov eller 
löser alla problem. Vi anser fortfarande att dessa behov föreligger och vidhåller att vi bör 
genomföra detta. Givet nuvarande underlag så ser vi att vi också kommer kunna göra 
detta nivå höjande för åren 2021-2022. 

När det gäller påverkan och kostnader för Covid-19 anser vi att det måste behandlas i 
särskild ordning och inte bör påverka denna fråga, och ser gärna att ett särskilt ärende 
bereds för det. 

När det gäller besöksnäringen så föreslår vi totalt 9 miljoner för att stärka den 
verksamheten över åren 2020-2023. Detta är särskilt viktigt i förhållande till Covid-19 
krisen, för besöksnäringen även i Uppsala har stora problem nu när hotell, restauranger 
mm inte har några gäster och därmed inte några intäkter. När krisen är över behöver 
ekonomin kring besöksnäringen i Uppsala en riktigt kickstart och vi vill att medlen 
används till detta. Med denna satsning kan vi investera både i evenemang som äger rum 
2020 men också de kommande åren 2021-2023. 

Vi vill också understryka att kommunfullmäktige fördelar kommunbidrag till respektive 
nämnd enligt förslaget och att sedan respektive nämnd skyndsamt skall fatta beslut om 
hur medlen skall användas i dess verksamhet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Särskilda yttranden 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Det är viktigt att redan nu utöka kärnverksamheters ekonomiska ramar kopplat till de 
extra statliga bidrag kommunen fått. Det finns inga rimliga skäl att awakta med att 
tydligt prioritera delar av dessa extra statsbidrag till verksamheter som idag har det 
särskilt svårt att fullfölja sina uppdrag inom givna ekonomiska ramar. 

Linnea Bjuhr (SD) lämnar följande särskilda yttrande: 
Sverigedemokraterna yrkade bifall till förslagen till beslut i ändringsbudgeten i 
kommunfullmäktige i mars. Då gjordes bedömningen att då i tiden var det rätt att få ut 
medlen till verksamheterna. Sedan dess har det hänt mycket, inte minst gällande 
ekonomin. SD menar att det finns en poäng att ta ett samlat grepp i frågan när 
resterande medel från staten kommer. Då har kommunen mer pengar att röra sig med 
och vi vet mer om viruset och vilka konsekvenser det har haft för ekonomin och 
verksamheten. Inte minst kan man då ta hänsyn till äldrenämndens situation, som 
drabbats mycket hårt den senaste tiden. SD:s bedömning är i dagsläget är att det är 
klokast att awakta med att fördela dessa pengar och avser därför lägga ett eget förslag 
när vi vet mer om de resterande statliga medlen. I ändringsbudgeten tar man inte heller 
hänsyn till det som påverkat ekonomin mest på sista tiden, nämligen Coronaviruset. SD 
har under hela processen föreslagit en särskild satsning för det framför turistsatsningen, 
men det har man inte velat tillmötesgå. 

Yrkanden 

Fredrik Ahlstedt (M), Stefan Hanna (-), Jonas Segersam (KD), Jonas Petersson (C) och 
Tobias Smedberg (V) yrkar: 
att justera 2020 års budget genom att fördela 16 miljoner kronor till socialnämnden, 10 
miljoner kronor till omsorgsnämnden samt 10 miljoner kronor till utbildningsnämnden, 

att för en engångssatsning för Uppsalas besöksnäring (DUAB) fördela 9 miljoner kronor 
till kommunstyrelsen genom attjustera 1,5 miljoner kronor avseende 2020 års budget 
samt att 2,5 miljoner laggs i plan för åren 2021-2023, samt 

att övriga utbetalade och aviserade utökade generella statsbidragen för 2020 tills vidare 
läggs i finansförvaltningen för att säkerställa att konsekvenserna utifrån pågående 
pandemi kan hanteras. 

Erik Petting (S), Mohammad Hassan (L) och Linnea Bjuhr (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Simon Alm (-) yrkar 
att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 10 miljoner kronor till kommunstyrelsen för 
en engångssatsning på förebyggande arbete mot Coronaviruset i Uppsala kommun. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Fredrik Ahlstedt (M) med fleras 
yrkande och mot Simon Alms (-) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och genomförs. 

Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag och ställer Fredrik 
Ahlstedt (M) med fleras yrkande mot Simon Alms (-) yrkande i en första votering. 

Bifall till Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande röster JA. Bifall till Simon Alm (-) röstar 
NEJ. 

Med 20 ja-röster mot 4 nej-röster och 17 som avstår beslutar kommunfullmäktige att 
utse Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande till motförslag. 

JA-röst avger Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Marta Obminska (M), Magnus 
Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), Tobias 
Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), 
lngela Ekrelius (V), Stefan Hanna (-), Mattias Johansson (C), 011e Romlin (C), Jonas 
Petersson (C), Jonas Segersam (KD), Sarah Havneraas (KD), Eva Moberg (KD) och Lovisa 
Johansson (Fl). 

NEJ-röst avger Simon Alm (-), David Perez (SD), Lisen Burmeister (SD) och Linnea Bjuhr 
(SD) 

Avstår gör Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Eva Christiernin (S), Asal Gohari (S), 
Inga-Lill Sjöblom (5), Klas-Herman Lundgren (S), Ylva Stadell (S), Hilde Klasson (S), Loa 
Mothata (S), Pavlos Cavelier Bizas (S), Mohamad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund 
(L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), Linda Eskilsson (MP), Rickard 
Malmström (MP) och Klara Ellström (MP). 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Fredrik Ahlstedt (M) med 
fleras yrkande i en slutlig votering. 

Bifall till kommunstyrelsen röstar JA. Bifall till Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande 
röstar NEJ. 

Med 21 ja-röster mot 20 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Ja-röst avger Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Eva Christiernin (S), Asal Gohari (S), 
Inga-Lill Sjöblom (S), Klas-Herman Lundgren (S), Ylva Stadell (5), Hilde Klasson (S), Loa 
Mothata (S), Pavlos Cavelier Bizas (S), Mohannad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund 
(L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), Simon Alm (-), David Perez (SD), Lisen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

LA)) 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

Burmeister (SD), Linnea Bjuhr (SD), Linda Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP) och 
Klara Ellström (MP). 

Nej-röst avger Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Marta Obminska (M), Magnus 
Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), Tobias 
Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), 
Ingela Ekrelius (V), Stefan Hanna (-), Mattias Johansson (C), 011e Romlin (C), Jonas 
Petersson (C), Jonas Segersam (KD), Sarah Havneraas (KD), Eva Moberg (KD) och Lovisa 
Johansson (Fl). 

Sammanfattning 

Ett initiativärende om ändringsbudget 2020 från Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors 
(M), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) och Jonas Segersam (KD) väcktes 
vid kommunstyrelsens möte 11 mars varvid kommunstyrelsen beslutade att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta enligt initiativet. Kommunfullmäktiges beslutade den 
30 mars att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att ge 
förvaltningsorganisationen möjlighet till beredning, analys och 
konsekvensbeskrivning. 

Förslaget till ändringsbudget innebär i korthet att justera 2020 års budget med att inom 
ramen för de 117 miljoner kronorna fördela: 

16 miljoner kronor till socialnämnden (SCN) 

10 miljoner kronor till utbildningsnämnden (UBN) 

10 miljoner kronor till omsorgsnämnden (OMN) 

9 miljoner kronor till kommunstyrelsen (KS) för en engångssatsning på Uppsalas 
besöksnäring (DUAB). 

Förvaltningsorganisationen menar att med anledning av pågående pandemis 
påverkan på verksamheten samt avsevärt försämrade ekonomiska förutsättningar 
sedan ärendet väcktes är en ändringsbudget i enlighet med initiativärendet inte att 
rekommendera. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 15 april 2020 § 90 
• Arbetsutskottets förslag 14 april 2020 § 134 
• Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2020 
• Bilaga, Initiativärende om ändringsbudget 2020 från Fredrik Ahlstedt (M), 

Therez Almerfors (M), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) och Jonas 
Segersam (KD) 

Justerand signatur es situr ,-- ., , . Utdragsbestyrkande 

L...,(:) 
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§168 

Inriktning för ansökan om stadsmiljöavtal 
gällande spårväg 

KSN-2018-2976 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 

Justerandes signatur _ 

Ut 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 22 (75) 
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§169 

Nytt aktieägaravtal samt uppdaterad 
bolagsordning i Svenska Kommun Försäkrings 
AB 

KSN-2019-03943 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 

Juster es signatur , 

e,k) 

Utdragsbestyrkande 
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§170 

Revisorsrapport i enlighet med 7§ LAG 
(2005:590) om insyn i vissa finansiella 
förbindelser med mera 

KSN-2020-01121 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 24(75) 
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Protokoll 2020-04-27 

§171 

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt 
behandlats av fullmäktige 
KS N-2020-00747 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 
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Kommunfullmäktige Datum: 
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§172 

Fastställande av stadsdelsindelning 

KSN-2016-2075 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 

Justerandes signatur 

Lb 
Utdragsbestyrkande  
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§173 

Program och handlingsplan för äldrevänlig 
kommun 2030 

KSN-2019-2644 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 

Justerand_es5ignatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 27 (75) 

Kommunfullmäktige Datum: 
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§174 

Svar på motion om att förenkla för barn och 
ungdomar att idrotta från Mia Nordström (C) 

KSN-2018-3413 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Juster ndes signatur Utdragsbestyrkande 

47L 6» - L, 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§175 

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

KSN-2019-1195 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes signatur 
____----- Lres 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§176 

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

KSN-2019-1204 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes sign tur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§177 

Svar på motion om tiggeri i Uppsala från Jonas 
Segersam (KD) 

KSN-2019-1599 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande  
, / L3 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§178 

Svar på motion om tillgänglighetsanpassning 
av badplatser från Tobias Smedberg (V) och 
Jonas Segersam (KD) 

KSN-2019-1607 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§179 

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

KSN-2019-1901 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes signatur , --\ 

5 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§180 

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

KSN-2019-02812 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

U'") 



Uppsala 
kommun 

Sida 34 (75) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§181 

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

KSN-2019-02815 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§182 

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

KSN-2019-03068 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§183 

Svar på motion om belysning på Uppsalas 
Landmärken från Sarah Havneraas (KD) 

KSN-2019-03073 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes signatur ___ _ — Utd ragsbestyrkand e 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§184 

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

KSN-2019-03840 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes signatur 
,- 

Utdragsbestyrkande 

/U 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§185 

Svar på motion om att stoppa kostnader 
kopplade till ofinansierade riksdagsbeslut från 
Stefan Hanna 

KSN-2020-00480 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes si natur Utdragsbestyrkande 

{-. .----------- LA,5 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§186 

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

KSN-2019-2063 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes si natur Utdragsbestyrkande 

L_ 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§187 

Svar på motion om bättre samordning och 
minskad skadegörelse för ökad trygghet från 
Therez ~erfors (M) 

KSN-2019-03072 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

A19 -  L% 



Uppsala 
kommun 

Sida 41 (75) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§188 

Svar på motion om könsneutrala suffix från 
Stina Jansson (Fl) med flera 
KSN-2020-00491 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 

L,.. 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§189 

Interpellation om bristande dialog vid 
privatiseringar från Tobias Smedberg (V) 

KSN-2019-03813 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes.si:natur Utdragsbestyrkande 

069-/ LA3 rowl 
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§190 

Interpellation om kvalitet kopplat till 
Särskilda boenden för äldre från Stefan Hanna 
(-) 
KSN-2020-00471 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C.- 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§191 

Interpellation om bidrag till Ibn Rushd från 
Jonas Segersam (KD) 
KSN-2020-00462 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

J usterOessig atur 
...--- 

• e.— 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§192 

Interpellation om upphandling av 
matdistribution titt människor med rätt till 
hemtjänst från Stefan Hanna 

KSN-2020-00475 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Lb 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§193 

Interpellation om att skapa en "Vackra stigen" 
i Uppsala från Stefan Hanna (-) 

KSN-2020-00461 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

J usterand-es sig tur 

L-23 
Utd ragsbestyrka nd e 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§194 

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

KSN-2020-00467 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1, att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
) 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§195 

Interpellation om språkkunskaper inom 
kommunal omsorgsverksamhet från Stefan 
Hanna 
KSN-2020-00474 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

J usteran,des signatur Utdragsbestyrkande 
---- 

_ 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§196 

Interpellation nya miljarder till välfärden från 
Tobias Smedberg (V) 
KSN-2020-00459 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes-sig tur ,- Utdragsbestyrkande 

e.,- 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§197 

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

KSN-2020-00466 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerand_es.signatur Utdragsbestyrkande 

U-Q- 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§198 

Interpellation om investerarpolicy från Stefan 
Hanna 

KSN-2020-00468 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

0(ig,..---- L..-D 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§199 

Interpellation om kuratorer från Hanna 
Victoria Mörck (V) 

KSN-2020-00470 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

J uste ra4e-s-sfgna ur Utdragsbestyrkande 

U9D 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§200 

Interpellation om sexuella trakasserier och 
övergrepp i kommunens verksamheter från 
Lovisa Johansson (Fl) 

KSN-2020-00473 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

J ustera_ades signptur Utdragsbestyrkande 

e_V-D 
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§201 

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

KSN-2020-00793 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerande tur Utdragsbestyrkande 

_X-.)j 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§202 

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

KSN-2020-00798 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes si atur 

. L' 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§203 

Interpellation om lektorer i gymnasieskolan 
från Christopher Lagerqvist (M) 

KSN-2020-00799 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Just rndesstgntir Utdragsbestyrkand e 

4C1---- 
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§204 

Interpellation om kommunens 
kommunikatörer från Kent Kumpula (SD) 

KSN-2020-00797 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerande sig Utdragsbestyrkande 

-,'S 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§205 

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

KSN-2020-00795 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justeran tur Utdragsbestyrkande 

L._-3 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§206 

Interpellation om rödmarkeringar från Ingela 
Ekrelius (V) 

KSN-2020-00800 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justeran signa.,tur Utdragsbestyrkande 

C.- 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§207 

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

KSN-2020-00801 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

uJusterandes :nat r Utdragsbestyrkande 

diedh 
"Iv  f C-3 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§208 

Interpellation kopplad till 
kommunrevisionens granskning av 
kommunens arbete med etablering och 
integration från Stefan Hanna 
KSN-2020-00794 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

J usterandessignatur 

(......) 

Utd ragsbestyrka nd e 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§209 

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

KSN-2020-01341 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes si natur Utd ragsbestyrkand e 

Ur 



Uppsala 
kommun 

Sida 63 (75) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§210 

Interpellation om familjehem och HVB från 
Jonas Segersam (KD) 

KSN-2020-01342 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Justerandes-si. natur Utdragsbestyrkande 



Kg Uppsala 
kommun 

 

Sida 64 (75) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-04-27 

 

§211 

Interpellation om familjerådgivningen från 
Jonas Segersam (KD) 

KSN-2020-01343 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justera tur Utdragsbestyrkande 

Lkb 



Uppsala 
kommun 

Sida 65 (75) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§212 

Interpellation om pensioner och 
klimatavtryck från Lovisa Johansson (Fl) 
KSN-2020-01344 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

..--- 



Uppsala 
kommun 

Sida 66 (75) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§213 

Interpellation om utvecklingsarbete mot våld 
från Lovisa Johansson (Fl) 

KSN-2020-01345 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justeran s signatur Utdragsbestyrkande 

L" 



Liåt/ Uppsala 
kommun 

 

Sida 67 (75) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-04-27 

 

§214 

Fråga om opinionsundersökning om spårväg 
från Stefan Hanna 

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerandes si natur -- Utd ragsbestyrkand e 

LÅS 



Uppsala 
kommun 

Sida 68 (75) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§215 

Fråga om Hemtjänsten i Svartbäcken från 
Stefan Hanna (-) 

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerande.s signatur Utdragsbestyrkande 

__.\-) 



Uppsala 
kommun 

Sida 69 (75) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§216 

Fråga om fadderhemsprojektet från Lovisa 
Johansson (Fl) 

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerades- natur Utdragsbestyrkande 

L- 



Uppsala 
kommun 

Sida 70 (75) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§217 

Fråga om nationella prov från Christopher 
Lagerqvist (M) 

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justeran cuignatur Utdragsbestyrkande 

L_: 



Uppsala 
kommun 

Sida 71 (75) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§218 

Fråga om jämställdhetsarbetet i Uppsala från 
Anders Sehlin (SD) 

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerand atur Utdragsbestyrkande 

L:r) 



Uppsala 
kommun 

Sida 72 (75) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§219 

Fråga om Fairtrade från Tobias Smedberg (V) 
KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
------ - ' - - 

e3) 



Uppsala 
kommun 

Sida 73 (75) 

KommunfuElmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§220 

Fråga om allaktivitetshuset Allis från Markus 
Lagerquist (M) 

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerandes si:natur Utd ragsbestyrka nd e 

al" 
0 rOrfir ej.  



Uppsala 
kommun 

Sida 74(75) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§221 

Fråga om öppna sammanträden från Stina 
Jansson (Fl) 

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 

L'9" 



Uppsala 
kommun 

Sida 75 (75) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-04-27 

§222 

Fråga om etableringen av nyanlända kvinnor 
från Sarah Havneraas (KD) 

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



KF 2020-04-27 § 158 bilaga A 

Ärende 2 

Fastställande av föredragningslista 

Särskilt yttrande 

Kristdemokraterna 

Jag vill på detta sätt lämna en förklaring varför jag tycker det är problematiskt att vi inte hinner med 
fler ärenden, och har en kallelse till mötet som inte stämmer överens med de faktiska 
förutsättningarna på mötet. 

Under det extrainsatta kommunfullmäktige den 16/4 2020 fattades enligt beredning i 
Krisledningsnämnden beslut om revidering av arbetsordningen för att tillåta ledamöter i fullmäktige 
att sammanträda på distans (§ 155 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning KSN-2020-
01357). Skrivningen i beslutet syftar tydligt på att fullmäktiges ordförande kan erbjuda enskilda 
ledamöter deltagande på distans om de så önskar. 

Under debatten då yrkade SD:s gruppledare Linnea Bjuhr att man skulle i första hand vidta andra 
smittskyddshöjande åtgärder än att ha hela fullmäktige på distans, man skulle säkerställa att de 
tekniska förutsättningarna skulle vara tillfredsställande, och man skulle förankra ett sådant beslut 
hos gruppledarna. 

Jag förklarade i talarstolen att jag utgick från att dessa tre förutsättningar skulle vara fyllda innan 
beslut om sammanträde på distans fattades, och därför yrkade jag inte bifall till yrkandena från SD. 
Jag ställde även frågan till fullmäktiges presidium (endast Magnus Åkerman var närvarande) om de 
instämde i min bedömning. 

Vid sammanträdet idag hade en kallelse skett om fysiskt möte —vilken senare, under förra veckan, 
kompletterades med direktiv om att mötet skulle ske helt på distans. Detta föregicks av en 
information till några av gruppledarna (i KSAU), men ingen riktig förankring. 

Jag har under hela processen med pandemin sagt att det är viktigt att upprätthålla de demokratiska 
institutionerna, och jag tror ärligt inte att Uppsala kommun bidrar mest till att minska 
smittspridningen genom att ställa in fysiska möten med kommunfullmäktige som ses en gång i 
månaden. 

Dagligen sliter kommunens personal inom äldreomsorgen, på skolor och inom övrig verksamhet och 
utsätter sig själva för smittrisk och oro. Jag tror vi hade gjort en större insats att hindra 
smittspridningen om vi exempelvis tidigt låtit även högstadieelever som har datorer följa 
undervisningen på distans, liksom gymnasieeleverna, samt genom att utöka testningen av 
kommunens personal för att fastställa vem som bar på smittan och inte. Detta var dock inte 
understött av nationella beslut och riktlinjer och därför vidtogs inga sådana åtgärder. 

Som gruppledare har vi kommit överens om att halvera fullmäktige så att personer tillhörande 
riskgrupperna kan avstå från att delta, samt förkorta mötena, exempelvis genom en komprimerad 
bokslutsdebatt idag. Båda dessa åtgärder var väl förankrade hos samtliga gruppledare. 

Att genomföra ett helt digitalt fullmäktigemöte var dock inte förankrat på det sättet, och mötet 
genomfördes trots att fullmäktiges beslut för två veckor sedan var att "understryka att fysisk närvar 
i kommunfullmäktiges sammanträden ska vara huvudregeln." 



Om vi hade vunnit på att genomföra distansmötet på ett sådant sätt att samtliga ledamöter kunnat 
delta, eller om vi med mötet sluppit den överenskomna tidsbegränsningen, så hade något varit 
vunnet, men nu fick vi istället bara en ännu större ärendebörda att hantera på kommande möten. 

När dessutom ledamöter inte respekterade ordförandens direktiv utan störde mötet på olika sätt 
blev inte resultatet bra, utan jag hoppas att vi framöver kan genomföra möten som ger den 
demokratiska förankring som särskilt det svåra läget med en coronapandemi kräver. 

Jag vill ändå passa på att rikta ett tack till ordförande för tydlighet, och till all personal som arbetat 
hårt för att få till ett digitalt möte (de tekniska förutsättningarna för mötet tycker jag var 
tillfredsställande uppfyllda) och anpassa sig till sena direktiv från den politiska ledningen och ser fram 
mot en bättre process att hantera fullmäktiges (och nämndernas) möten framöver. 

Jonas Segersam (KD) 



KF 2020-04-27 § 165 bilaga A 

Ärende 9 
Årsbokslut och årsredovisning 2019 

Särskilt yttrande 
Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna 

Uppsala kommun redovisar 2019 ett resultat om 2,6% (av skatter och statsbidrag). Detta är såklart 
glädjande, särskilt mot bakgrund av att kommunen kommer att vara i behov av överskottet för att 
täcka konsekvenserna av det förödande coronaviruset. Moderaterna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna har dock föreslagit ett höjt resultatmål om 2,5% snarare än de 2% som är målet 
idag. Detta skulle säkra ett välbehövligt, större, överskott även kommande år. 

Låneskulden är nu uppe i nästan 18 miljarder kronor, en ökning med 8,4% 2019. Det gör att ökningen 
av låneskulden var 5,8% per invånare, vilket överskred målet med 580 kr per invånare eller drygt 135 
miljoner kronor. Vi har föreslagit att vidta åtgärder för att minska låneskulden och 
investeringskostnaderna och kommer att fortsätta driva detta. Bristfällig kostnadskontroll under flera 
år har lett till en oförsvarlig nettokostnadsutveckling (hela 5,8%, eller 659 miljoner under 2019), 
skatten har höjts istället för att förändra och effektivisera dyra verksamheter och oförmåga att 
prioritera har lett till en galopperande låneskuld. Det är inte vad kommunen behöver sett till den 
prognostiserade befolkningsökningen och de stora expansionsprojekt som pågår. 

Tillsammans lade vi flera uppdrag till budget 2019 som inte bifölls i kommunfullmäktige. Årsbokslutet 
hade därför sett annorlunda ut om vi hade styrt. Särskilt anmärkningsvärt är exempelvis de skenande 
kostnaderna för försörjningsstöd. Arbetsmarknadsnämnden uppvisar ett resultat om minus 39 
miljoner kronor jämfört med budgeten för ekonomiskt bistånd. Samtidigt finns medel kvar i 
budgeten för arbetsmarknadsinsatser. M, C och KD har lagt flera förslag både i nämnden och i 
budgetprocessen för att få fler i arbete och för att ställa högre krav på motprestation i 
försörjningsstödet. Enligt kommunens prognoser kommer kostnaderna för försörjningsstöd att 
fortsätta öka. År 2022 beräknas summan bli 455 miljoner kronor. Det är problematiskt både för den 
enskilda individen som inte har ett jobb att gå till och riskerar att fastna i ett utanförskap. Det är 
också problematiskt för kommunens ekonomi. Det är hög tid att agera. 

Vi reagerar även på de viten som utdömts Uppsala kommun för icke verkställda beslutade LSS-
placeringar. I dagsläget väntar alldeles för många människor på att få sina beslut verkställda, vilket är 
oacceptabelt. 

Vi vill under inriktningsmål 6 lyfta arbetet med barn i behov av särskilt stöd och en kunskapsskola för 
alla. Trots den tydligt redovisade ambitionen, att ge "barn i behov av stöd" 10 miljoner kronor under 
2019, lyckades styret inte ta fram de kriterier som erfordrades för att kunna genomföra 
resursförstärkningen. Istället beslutade utbildningsnämnden att köpa in hjälpmedel under hösten 
2019 för att ändå använda anslagna resurser. Ledningen och styrningen av verksamheten har på 
detta område varit påtagligt bristfällig, vilket dessvärre har försämrat verksamheten för de barn som 
behöver det offentliga åtagandet allra mest. I början av 2019 avslog styret snabbt M, C och KD:s 
gemensamma förslag, att ge "barn i behov av särskilt stöd" 12 miljoner kronor extra och därutöver ge 
"barn i behov av stöd" 10 miljoner kronor extra utifrån avgränsade medicinska kriterier. Effekten / 
blev att satsningen på nämnda elevgrupper helt uteblev under 2019. Vi vill härmed ge ett tydligt 
besked: Vi sviker inte de barn som behöver de gemensamma insatserna allra mest. ,/ 



K 
D 

INIÄROPLAD 
POUTIK 

Centerpartiet 

Avslutningsvis är vi mycket glada över de förändringar i Uppsala kommuns fastighetsägande som 

beslutats under året. Att sälja kommunala kommersiella fastigheter är en fråga vi drivit länge och nu 

blir det äntligen av. Där vi redan nu kan se resultaten känner vi att våra krav bli väl tillgodosedda i 

form av bra pris och seriösa köpare. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Therez Almerfors (M) 

Jonas Petersson (C) 

Jonas Segersam (KD) 



KF 2020-04-27 § 165 Bilaga B 

Särskilt yttrande ärende 9. Årsbokslut och årsredovisning 2019 

Vänsterpartiet lade fram ett eget budgetalternativ inför verksamhetsåret 2019. Ett bifall till 
den budgeten hade inneburit ett andrum för välfärden. Det hade inneburit fler kollegor och 
bättre arbetsmiljö för välfärdsarbetare. Det hade inneburit lägre sparkrav och åtstramningar 
som nu är mer kännbara på mycket lång tid. Det hade inneburit ett stopp för den ideologiska 
privatiseringspolitik som högern tidigare vurmat för och som nu även socialdemokraterna 
anslutit till. Det hade inneburit ett stopp för kortsiktiga och ekonomiskt destruktiva 
utförsäljningar av gemensamma tillgångar som Gottsunda centrum och hyresrätter. 

Att kommunen nu visar ett stort positivt resultat är inte alls särskilt positivt. Det resultatet har 
skett på bekostnad av välfärdens behov av resurser. Ojämlikheten och klyftorna växer 
samtidigt som minoritetsstyret lägger pengar på hög. 

Ett starkt ekonomiskt resultat är självfallet viktigt för kommunen. Den insikten visade 
Vänsterpartiet prov på när vi under föregående mandatperiod tog oss från stora ekonomiska 
underskott vilket var arvet efter åtta år med alliansstyre, till stabila överskott. Men att ha ett 
så stort överskott som kommunen nu uppvisar, samtidigt som vi saknar LSS-bostäder, 
samtidigt som anställda inom äldreomsorg och socialtjänst stressar så mycket att de blir 
sjuka av sina jobb, samtidigt som vi säljer människors hem för att kunna bibehålla dessa 
stora överskott, det är provocerande. Sannolikt inte bara för Vänsterpartiet utan för väldigt 
många Uppsalabor. 

Tobias Smedberg, gruppledare (v) 



KF 2020-04-27 § 165 bilaga C 
9. Årsbokslut och årsredovisning 

Särskilt yttrande: 

I årsredovisningen framkommer det att kommunen går med positivt resultat samtidigt som flera 
nämnder och bolag går med underskott. Därutöver ser vi en ökad låneskuld avmattning av 
konjunkturen framöver och att de demografiska behov större än skatteintäkterna. Uppsalas 
skattekraft sjunker även i jämförelse med andra kommuner. Dessa delar oroar Sverigedemokraterna. 

Sverigedemokraterna menar också att det är bekymmersamt med delar av kommunens så kallade 
jämställdhetsarbete. Framförallt att man verkar för jämnare fördelning mellan könen på 
arbetsplatser. Jämställdhet för Sverigedemokraterna är att ge samma förutsättningar till alla att 
skapa sig det liv de vill ha. Att kvotera och tvinga in kvinnor och män i olika roller och arbeten 
tycker vi är olyckligt. Vi tror att Uppsalaborna är förmögna att fatta egna kloka beslut om hur de vill 
leva sina liv. Mittenstyret behöver inte tala om för dem vilka arbeten de bör välja eller inte välja, 
baserat på deras kön. 

Som nämnt ökar försörjningsbördan för personer i arbetsför ålder och kommer öka ännu mer de 
kommande åren. Det blir tydligt när man ser till de ökade försörjningsstöden. Om ingen förändring 
sker beräknas Uppsala betala ut en halv miljard i försörjningsstöd per år. Med det konstaterat finns 
alltså inget egenvärde i att som Mittenstyret gör, slå sig över bröstet över att Uppsala kommun 
växer. För om inflyttningen och utflyttningen och de demografiska förändringarna är sådana att 
försörjningsbördan växer är det något negativt. Sverigedemokraterna har länge varnat för att ökad 
invandring kommer leda till ökade kostnader, bland annat inom försörjningsstöd. Det har mötts av 
argument om att invandringen istället kommer generera arbeten och skatteintäkter. Nu ser vi att det 
är precis dessa grupper som sticker ut vad gäller försörjningsstöd. SD ser positivt på att man i 
arbetsmarknadsnämnden förra året delvis gick SD till mötes genom att undanta segregerade 
områden från bidragsberättigad fri bosättning för invandrare. Vi tror också att frivilliga 
återvandringsbidrag skulle förbättra situationen. 

Sammanfattningsvis vill SD framföra att den situationen som kommunen står inför nu, med de 
ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset och övriga ekonomiska så kallade utmaningar, blir 
det tydligare nu än någonsin att det är hög tid för Uppsala att prioritera välfärdens kärna. Det har 
SD påtalat länge men vi hoppas att fler inser att det inte är läge att lägga miljoner på konst och 
kultur som går med förlust och verka för massinvandring som spär på oro och ökar 
försörjningsbördan. Nu är det dags att på allvar ta hand om vår ekonomi och vår kommun, 



KF 2020-04-27 § 165 Bilaga D 

Särskilt yttrande rörande ärende 10. Årsbokslut och årsredovisning från (Fl) 

Uppsala kommuns klimatarbete utgår ifrån status quo. Innovationer, digitalisering och 
energieffektivisering är tänk att kunna möjliggöra för oss att fortsätta som vanligt — det vill 
säga att växa. 

Fantasin om hållbart tillväxt knyts an med tilltron till teknikens nästan obegränsade 
möjligheter. Detta trots att energieffektivisering ofta i slutändan leder till ökad konsumtion 
och miljöbelastning. 

Kolsänkor, energieffektivisering och biokol kommer inte kunna tillfredsställa det ökande 
behovet av energi som följer av en alltjämt accelererande tillväxt. Tillväxten kan just inte 
frikopplas från ökande växthusgasutsläpp. Vi behöver mer än ny teknik för att ställa om till ett 
hållbart samhälle. Vi behöver konsumera mindre energi. Vi behöver ändra vårt sätt att leva. 



KF 2020-04-24 § 165 Bilaga E 
Särskilt yttrande 
Årsredovisningen är allt för omfattande och borde halveras i sin omfattning och i större 
utsträckning avgränsas till enkla mätbara uppföljningar samt jämförbara ekonomiska data. 
Det är oroande att flera av de verksamheter som tillhör välfärdens kärnverksamheter 
redovisar underskott. Äldrenämnden, Omsorgsnämnden, Socialnämnden och gatu-och 
sannhällsmiljönämnden tillhör kommunens prioriterade verksamheter. Precis som inom alla 
delar av kommunens verksamheter finns stora förbättringsmöjligheter inom dessa områden. 
Samtidigt är det viktigt att nödvändiga förbättringsåtgärder också inkluderar mätbara och 
tydliga åtgärdsprogram som över tid möjliggör smartare leveranser av det invånarna ska 
kunna förvänta sig för höga skatter och avgifter. 
Det är viktigt att inte fortsätta att kraftigt öka kommunens redan höga skuldsättning per 
invånare. Det innebär en anmärkningsvärd ökning per invånare av kommunens skulder, och 
att vi nu har en skuld per person på 77.200 kronor. Låneskulden ökade med hela 8,4 
procent under 2019 och är nu uppe i nästan 18 miljarder kronor. Det är viktigt att ta 
kommunens höga skuldsättning på stort allvar. Det krävs åtgärder som minskar den 
skuldbörda som kommunen bär på. Bland annat krävs betydligt bättre 
effektiviseringsprogram samt minskade investeringskostnader. Det är viktigt att ta riskerna 
med en mycket hög skuldsättning på största allvar. 
Kostnadskontrollen är fortsatt oacceptabel och syns tydligt i den höga 
nettokostnadsutvecklingen på 5,8 procent. Oförmågan att driva effektiviseringsprogram 
samt oförmågan att prioritera kärnverksamheterna gör kommunen mer sårbar under den 
lågkonjunktur som pågår. Redan nu är det mycket allvarligt att kostnaderna för 
försörjningsstöd kraftigt ökar. Det är anmärkningsvärt att Arbetsmarknadsnämnden i detta 
läge uppvisar ett minusresultat på 39 miljoner kronor jämfört med budgeten för ekonomiskt 
bistånd samtidigt som budgeterade medel för arbetsmarknadsinsatser inte aktiverats. 
Kommunens prognoser för försörjningsstöd är mycket alarmerande. År 2022 beräknas 
kostnaderna bli 455 miljoner kronor. Beräkningar som gjordes innan Coronakrisen slog till 
och sannolikt förvärrar det ekonomiska läget i kommunen de kommande åren. Uppsala 
kommun måste driva en betydligt kraftfullare politik inom socialnämndens och 
arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden. 
Uppsalas befolkningsökning är hög. Det är viktigt att kommunen utvecklas på ett sätt som 
medför att självförsörjningsgraden inte minskar. För att bättre förstå hur kommunens 
självförsörjningsgrad utvecklas är det viktigt att få en bättre förståelse för demografin hos 
dem som flyttar till och flyttar ifrån Uppsala kommun. Det finns inget egenvärde i att 
kommunen kan ha över 317.000 invånare år 2050. Det är allvarligt att Uppsala kommuns 
skattekraft sjunker i förhållande till jämförbara kommuner. 

Stefan Hanna 
Kommunalråd 
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