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 ANMÄLNINGSLISTA 
 
 2016-01-25 
 Anmälningsärenden: 
 Anmäls plan- och byggnadsnämndens beslut om antagande av detaljplaner: 
 den 11 december 2015, § 334, för kvarteret Städet m fl, Brillinge 3:3, Uppsala 

kommun. KSN-2014-0767. 
 den 16 december 2015, § 353, för Rosendalsfältet, Uppsala kommun.  
 KSN-2014-1068. 
 Handlingar i mapp vid fullmäktiges anslagstavla. 
 
 Avsägelser från:  
 Laila Holmström (MP) beträffande uppdraget som suppleant i Uppsala Konsert          
 och Kongress AB. 
 Emelie Ödén (MP) beträffande uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden. 
 Moni Maledsadeh (MP) beträffande uppdraget som ersättare i namngivnings-

nämndenden. 
 Johan Lundqvist (MP) beträffande uppdraget som ledamot, tillika ordförande i gatu- 

och samhällsmiljönämnden. 
 Anna-Lena Arrebom (V) beträffande uppdraget som ledamot i plan- och byggnads-

nämnden. 
 Martin Thulin (MP) beträffande uppdraget som nämndeman i Uppsala tingsrätt. 
 Yusuf Kadir (MP) beträffande uppdraget som nämndeman i Uppsala tingsrätt. 
 Andreas Hellman (S) beträffande uppdraget som nämndeman i Uppsala tingsrätt. 
 Johnny Häger (KD) beträffande uppdraget som nämndeman i Uppsala tingsrätt. 
 Louise Hammarbäck (S) beträffande uppdraget som nämndeman i Uppsala tingsrätt. 
 Cecilia Carlqvist (C) beträffande uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
 Daisy Kintu (FI) beträffande uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 
 
Förslag Kommunfullmäktige beviljar begärda avsägelser och remitterar ärendet till 

länsstyrelsen och valberedningen. 
 
 Fråga av 
 Christopher Lagerqvist (M) angående information till skolor i Uppsala rörande 

förändrad strukturersättnng. KSN-2016-0213. Handling. Besvaras muntligt. 
 
Förslag Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas och besvaras efter på 

föredragningslistan upptagna ärenden. 
 
 Interpellation av: 
 Torbjörn Aronsson (KD) om placering av flyktingar i hem. KSN-2015-2499. 
 Interpellationen skulle ha handlagts vid fullmäktiges sammanträde den 7 december 

2015, vilket inte gjordes. Fullmäktige föreslås därför att medge och besvara inter-
pellationen vid dagens sammanträde. 

 
 Interpellation och svar redovisas på fullmäktiges webbsida under rubrik  
 Besvarade interpellationer. 
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E-post: kommunfullmaktige@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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 Interpellationer av: 
 Stefan Hanna (C) om den demokratiska processen. KSN 2016-0155. Handling. 
 Anna Manell (L) om effektiviseringar av övrig personal inom gymnasieskolan. 
 KSN-2015-0210. Handling. 
 Mohamad Hassan (L) angående barnäktenskap. KSN-2016-0211. Handling. 
 Jonas Segersam (KD) om övergripande säkerhet i förskolor och skolor.  
 KSN-2016-0212. Handling. 
 
Förslag Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får framställas och besvaras vid 

fullmäktiges sammanträde den 29 februari 2016. 
 
 Svar på interpellationer redovisas på fullmäktiges webbsida under rubrik 

Besvarade interpellationer. 
https://www.uppsala.se/contentassets/5c295e0215184817a262b952196c2064/besvar
ade-interpellationer.pdf 

 
 Motioner av: 
 Anna Manell (L) om att avsätta förstelärare för arbete med särbegåvade barn. 
 KSN-2016-0114. Handling. 
 Mohamad Hassan (L) om att ha öppna nämndsammanträden i kommunstyrelsen, 

utbildningsnämnden och andra nämnder där det är lämpligt. 
 KSN-2016-0204. Handling. 
 Mohamad Hassan (L) om att ta hänsyn till bilburna företagare vid omläggning av  
 Uppsala kommuns gator. 
 KSN-2016-0203. Handling. 
 
Förslag Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 Motioner för kännedom av: 
 Stefan Hanna (C) angående Barnens träd. KSN-2015-2445. Handling. 

Stefan Hanna om att anlägga pendlarparkeringar. KSN-2015-2446. Handling. 
Stefan Hanna (C) om särskild satsning på Vänge. KSN-2015-2447. Handling. 

 Stefan Hanna och Eshan Nasari (båda C) om att införa inkluderingsjobb.  
 KSN-2015-2153. Handling. 

Stefan Hanna m fl (alla C) om utveckling av Seminarieområdet till en stadsdelspark. 
KSN-2015-2448. Handling. 
Mohamad Hassan (L) om att utreda en ny skola mellan Gottsunda och Sunnersta. 

 KSN-2015-2369. Handling. 
 Mohamad Hassan (L) om hur kommunen ska hantera avstängningar av gator vid  
 ombyggnation. KSN-2015-2370. Handling. 
 
 --------------------------- 
 Valberedningens protokoll bifogas 
 

https://www.uppsala.se/contentassets/5c295e0215184817a262b952196c2064/besvarade-interpellationer.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/5c295e0215184817a262b952196c2064/besvarade-interpellationer.pdf


UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink 2015 -01- 2 •1 

Diaren//7 _02/3  
Aktb11. 

Fråga angående information till  skolor i Uppsala rörande förändrad 
strukturersättning 

I början av december 2015 informerade Utbildningsnämnden i Uppsala kommun att den politiska 
majoriteten hade förändrat strukturersättningen för Uppsalas skolor med start den 1 januari 2016. 
Det formella beslutet fattades förvisso redan tre månader tidigare, och hade föregåtts av nästan ett 
halvårs beredning, men effekten av beslutet för varje enskild skola kommunicerades inte till berörda 
aktörer förrän tre veckor före julafton. Den utdragna handläggningsprocessen gjorde att en av 
Uppsalas största fristående skolor endast fick 30 dagar (inldusive jul- och nyårshelgen) på sig att 
ställa om sin verksamhet och minska kostnadsramen för sin undervisning med 7000 kronor per elev, 
vilket motsvarar fem miljoner kronor. Den omedelbara effekten blev att Utbildningsnämndens 
ledamöter och ersättare fick ta emot omkring 700 e-brev från oroade föräldrar, elever och lärare. 

Andra skolor påverkades också negativt av Utbildningsnämndens beslut. I dagsläget är det oldart 
vilka samlade effekter som Utbildningsnämndens beslut kommer att få för skolverksamheten i 
Uppsala. Med tanke på den långa tid som fanns mellan nämndbeslutet och det datum då beslutet 
trädde i kraft, är det troligt att även de skolor som får ökade resurser nu har problem med att 
expandera sin verksamhet på ett sätt som säkerställer en effektiv användning av Uppsalabornas 
pengar. 

Mot denna bakgrund vill jag härmed ställa följande frågor till  utbildningsnämndens ordförande 
Caroline Andersson (S): 

1) Varför tog det så lång tid för Uppsala kommun att kommunicera effekterna av 
Utbildningsnämndens beslut för varje enskild skola? 

2) Vilka åtgärder har Caroline Andersson (S) vidtagit för att säkerställa att motsvarande problem 
inte uppstår på nytt? 

Uppsala den 18 januari 2016 
Christopher Lagetqvist (M) 
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Interpellation om den demokratiska processen 

Det är viktigt att vi försvarar och utvecklar den demokratiska processen för att 
samhällsutvecklingen ska ske på ett så klokt sätt som möjligt. Centerpartiet tror på en 
stark förankringsprocess inför beslut och vi anser att makten över beslut som berör 
enskilda människor ska ligga så nära de berörda som möjligt. Vi anser också att det är 
viktigt att respektera alla folkvalda och därför ha öppna förankringsprocesser där 
förslag stöts och blöts innan de läggs på bordet som skarpa beslutsförslag i en nämnd, 
en styrelse eller i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern 
har gång efter gång visat på bristande respekt för den öppna demokratiska processen 
inom Uppsala kommun. Gång efter gång har ärenden av stor betydelse för många inte 
beretts på ett sätt så att i vart fall vi som är folkvalda i opposition fått en chans att 
reflektera och ge våra synpunkter innan beslutsärenden ligger på bordet. Några 
exempel är när beslut om att lägga ner Omtanken togs, hur önskemålet att lägga ner 
äldreboendet Björkgården i Knutby hanterades, hur frågan om en särskild 
uppställningsplats för EU-migranter hanterades, hur nedläggningen av förskolan i 
Balingsta hanterats och hur den planerade splittringen mot de internationella 
klasserna på Kvarngärdesskolan hanterades. 

Jag frågar därför kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick; 

Anser du att ni bereder ärenden på ett sätt som gör att oppositionen ges ordentliga 
möjligheter att reflektera och ge synpunkter innan de blir beslutsärenden? 

Anser du att det är en demokratisk ordning som är rimlig? 

Anser du att processen måste förbättras och i så fall hur? 

Uppsala 2.I5'2-o7 

mlf 

Ål 14 

Stefan -san a, Centerpartiet 

CENTERPARTIET 
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Interpellation med anledning av effektiviseringar av övrig personal inom gymnasieskolan 

Via insändare i UNT och genom enskilda lärare som har kontaktat oss har Liberalerna fått kännedom 

om de rödgrönas direktiv till tjänstemännen inom Utbildningsförvaltningen att spara in på icke 

undervisande personal för att nå budget i balans. På gymnasieskolorna planeras nu åtgärder för att 

dra ned på personal motsvarande en kostnad på 15 miljoner kronor. Det är många tjänster som ska 

bort för att nå denna summa. 

Arbetsbelastningen för lärare i så väl grundskola som gymnasieskola upplevs av medarbetarna som 

mycket hög. Det är svårt att hinna med sina arbetsuppgifter, hitta tid för återhämtning och samtidigt 

uppleva att man gör ett gott arbete, En neddragning av de stödfunktioner som finns riskerar enligt 

vår uppfattning att resultera i ytterligare arbetsbelastning för lärarna, och sämre stöd till de elever 

som behöver. Särskilt som gymnasieskolan nu ska ta emot extra många nyanlända ungdomar behövs 

de stödfunktioner som finns runt lärare och elever. 

Med anledning av detta vill jag fråga kommunalrådet tillika ordförande i Utbildningsnämnden 

Caroline Andersson (S) följande: 

Sker neddragningarna av övrig personal (icke undervisande) på alla kommunala gymnasieskolor? 

Vilken typ av tjänster avser förvaltningen ta bort? 

Vilka konsekvenser bedömer ni att detta kommer att få för lärares arbetsbörda? 

Anna Manell (L) 



Uppsala 2016-01-18 
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Inlerpellation angående harnäktenskap 
Uppsala kommun har lång erfarenhet av att ta emot ens amkommande flyktingbarn. Just nu 
ökar vi våra ambitioner, dels genom att sluta avtal om att öka det antal flyktingbarn som 
anvisas kommunplacering i Uppsala dels genom att avlasta kommuner i södra Sverige genom 
att tillhandahålla tillfälliga ankomstboenden för ens amkommande flyktingbarn. 

Sveriges radio rapporterar idag (18/1-2016) att det kommer allt fler gifta asylsökande barn till 
Sverige. "Trots att barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lag låter kommuner ofta barnen 
bo tillsammans med den vuxna person som de är gifta med", skriver Sveriges radio på sin 
hemsida. Jag och Liberalerna anser att denna information är oroande och vi förutsätter att 
Uppsala kommun agerar medvetet och tydligt för att barn inte ska leva under påtvingade 
förhållanden och för att alla barn, oavsett ursprung, ska behandlas utifrån samma premiss — 
man kan inte ingå och leva i äktenskap när man är minderårig. 

Med anledning av detta vill jag fråga Kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwiek: 

Hur hanterar Uppsala kommun gifta flyktingbarn? 

Mohamad Hassan (L) 

Kommunalråd 
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Interpellation om övergripande säkerhet i förskolor och skolor 
Det är viktigt med säkerhetsarbetet på skolorna utifrån flera aspekter. Det är här som barnen 
och ungdomarna tillbringar en stor del av sitt vakna dygn, och det är också en offentligt 
reglerad plats, som dessutom, under grundskolan, omfattas av skolplikt. För föräldrar och 
elever är det avgörande för skolgången att man känner en grundläggande trygghet och ett 
förtroende för att skolorna tar säkerhetsfrågorna på allvar. 

Som huvudman för många förskolor och skolor är det viktigt att Uppsala kommun 
kontinuerligt följer upp säkerhetsrutiner. Efter attentatet på Kronans skola i Trollhättan 
framgår tydligt att mycket kan och behöver göras, såväl förebyggande men också i fråga om 
hur man konkret ska agera om något skulle inträffa. Det behöver inte nödvändigtvis handla 
om stora eller dyra åtgärder, utan om att fundera över vilka rutiner som finns och som kanske 
behöver kompletteras. Det skulle exempelvis kunna handla om fler rastvakter som inte bara 
kan ha koll på barnen utan också på vilka personer som rör sig i skolområdet. Man skulle 
också kunna se över behovet av att låsa flera ytterdönar (gäller grundskolan och gymnasiet, 
på förskolorna är det oftast låst) för att försvåra för obehöriga att komma in. 

I andra europeiska länder, som England, förekommer kontinuerliga övningar för så kallade 
lockouts. Det vill säga att lärare och elever får lära sig om och övar på hur man ska agera i 
händelse av en attack. Det skulle visserligen kunna upplevas som obehagligt och jobbigt, men 
åtminstone någon form av rutin bör diskuteras och konsulteras med kommunens 
säkerhetsavdelning. 

Andra områden som berörs av säkerhetsaspekter är den inre arbetsmiljön med de risker som 
kan finnas med farlig utrustning, risker för våld och hot mellan elever och risk för olyckor och 
andra tillbud. Inte minst har den psykosociala miljön betydelse för elevernas trygghet och 
välbefinnande. Här är det viktigt med en tydlig arbetsmiljöplan, och att det finns 
elevskyddsombud (2013 rapporterade UNT att det saknades sådana på huvuddelen av 
kommunens skolor, något som då sades skulle åtgärdas). 

Viktigt är också att barnen, särskilt de mindre, har en säker trafikmiljö runt skolorna. Det är 
inte utbildningsnämnden som har ansvaret för den fysiska miljön, men det är viktigt med en 
fungerande service från Skolfastighetsbolaget, Gatu- och Samhällsmiljönämnden samt övriga 
omkringliggande fastighetsägare. 

Vissa aspekter av ovanstående frågor gäller även fristående skolor. Speciellt behöver 
kommunen se över den fysiska miljön runt skolorna, eftersom friskoleelever inte har 
skolskjuts och därför ofta hämtas och lämnas med bil, eller nyttjar de allmänna 
kommunikationerna, och därmed i större utsträckning rör sig till och från skolan bland annat 
runt resecentrum. Har kommunen en uppfattning om hur det generellt ser ut med rutiner kring 
detta? En del skolor har strategier rörande hur barnen kommer till och från skolan oavsett om 
det gäller buss, cykel eller gång, medan andra skolor inte har det. 

Kristdemokraterna 



Jag vill därför fråga utbildningsnämndens ordförande, kommunalrådet Caroline 
Andersson (S): 

Vad vill du prioritera i skolornas säkerhetsarbete? 
På vilket sätt följer kommunen upp vilka säkerhetsåtgärder som bedöms som 
nödvändiga, speciellt med tanke på att säkerhetsläget i Sverige generellt har 
försämrats. 
På vilket sätt säkerställer kommunen en god trafikmiljö för elever, både i kommunens 
egna skolor samt på friskolorna? 
Har Uppsala kommun antagit några riktlinjer och rutiner vid händelse av eventuell 
skolattack? 
Hur är läget när det gäller arbetsmiljön i Uppsalas skolor, samt när det gäller 
elevskyddsombud? 

Uppsala kommun den 19 januari 2016 

Jonas Segersam (1(D) 

Kristdemokraterna 



Motion om att avsätta förstelärare för arbete med 
särbegåvade barn 

Runt 5% av befolkningen räknas som särbegåvade. Metoderna för att mäta IQ varierar mellan länderna, 
liksom vilka gränser som avgör exempelvis medlemskap i föreningar som Mensa. I Sverige ska man ha en 
IQ på över 131 för att få bli medlem i Mensa. Barn testas inte i dessa IQ-test. Däremot finns särbegåvade 
barn, något som bl a. Mensa arbetar med genom sitt program GCP, gifted children program. Det riktar sig 
mot särbegåvade barn, föräldrar och skolpersonal. 

På Mensas hemsida kan man läsa om GCP: "Hög begåvning betyder långt ifrån alltid hög prestation eller en 
hög nivå av tillfredställelse och välmående i sitt liv. Det finns många barn och unga som är högt begåvade 
men som inte får utlopp för denna begåvning utan i stället blir stökiga eller gör sig mer eller mindre 
"osynliga" genom att tona ner sin begåvning för att passa in. Detta skapar inte sällan problem och barnen kan 
må riktigt dåligt." 

Vidare skriver de att särbegåvade barn ofta misstas för att ha inlärningssvårigheter eller andra 
neuropsykiatriska diagnoser, varav vissa återfinns i kombination med särbegåvning. 

Många särbegåvade barn känner sig understimulerade, inte förstådda och uttråkade. Det är inte alltid som 
särbegåvade barn har en god skolframgång. Elevhälsorapport 2010/11; Utbildningsförvaltningen i 
Stockholms stad lyfter i ett avsnitt fram just arbetet med särbegåvade elever och anger detta som ett av sina 
förbättringsområden: "identifiera och anpassa undervisningen för elever med särskild begåvning som lär 
snabbt". 

I Uppsala erbjuder GCP kostnadsfria utbildningar för skolor, men inte alla har eller vill ta emot den typen av 
föreläsningar. 2014 ingick Uppsala i ett SKL-projekt för att tillsammans med mellan Borås, Karlstad, 
Landskrona, Luleå, Sollentuna, Uppsala, Umeå och SKL och tog fram en handlingsplan för särbegåvade 
elever. Den behöver följas upp. 

I Simrishamn har man avsatt en förstelärare som arbetar med arbeta med handledning och kollegialt lärande. 
Bland annat innebär det att det särbegåvade barnet kan få jobba på en högre årskurs än sina jämnåriga, blir 
utmanad med svåra uppgifter men då samtidigt plocka bort lätta uppgifter och anpassad timplanen. 

Om man menar allvar med att alla elever ska lyckas i skolan, innebär det natt även de särbegåvade eleverna 
ska kunna nå sin fulla potential. Då måste arbetet ske mer systematiserat och genomgripande, som 
handlingsplanen avser. 

Därför yrkar Liberalerna: 

att handlingsplanen för särbegåvade elever ovan följs upp 

att försteläraretpnster pkgrundskolenivå och gymnasienivå viks åt att arbeta med särbegåvade barn 

Vice gruppledare (L) 
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Motion om att ha öppna nämndsammanträden i kommunstyrelsen, 

Utbildningsnämnden och andra nämnder där det är lämpligt 

Eftersom Uppsala kommun är en stor kommun, så väl till yta som till antalet invånare innebär det att 

politiken varje år har många beslut att fatta. I kommunfullmäktige fattas beslut av en övergripande 

karaktär, de mer handfasta och vardagsnära besluten tas i nämnder. 

Uppsala kommuns organisation har nyligen genomgått en förändring, och för Liberalerna var det 
viktigt att transparensen i och med detta skulle öka, att invånarna skulle få än större möjlighet till 

insyn. Tyvärr har det blivit tvärtom. Insynen för Uppsalaborna har minskat till följd av de rödgrönas 

agerande. 

Kommunfullmäktige är offentligt och öppet för allmänheten, dIrektsänds via tv och internat, vilket är 
bra. Men det som verkligen torde vara av intresse för medborgarna, nämndsammanträdena, är med 

enstaka undantag något som sker bakom stängda dörrar. 

Under Alliansens tid vid makten såg vi liberaler till att de nämnder vi hade ordförandeskap i hade 
öppna nämndsammanträden, med undantag för en styrelse och en nämnd som av förklarliga skäl 

inte lämpade sig för detta. Medborgare bjöds in att lyssna direkt på diskussionerna för att själva 

kunna bilda sig en uppfattning och slippa andrahandsinformation. Det är viktigt för att skapa 

förtroende och för att stärka demokratin. Nu har majoriteten lämnat över styrningen av vad som blir 
offentligt eller inte till kommunens pressavdelning. Det är inte som sig bör längre politiker och i 

sammanhanget relevanta tjänstemän som väljer vad som ska föras ut eller lämnas till medla utan det 
är numera pressavdelningen som står för besluten. Det är knappast en omsvängning som en ökar 

demokratin i Uppsala kommun. Informationen från kommunen ska förvisso vara professionell och 
saklig, men den politiska värderingen ska politikerna stå för. Tidigare valde ordförande i nämnderna 
vad som var viktigt att säga, idag väljer pressavdelningen detta och de rödgröna backar och anser att 

detta är bra. 

Under valrörelsen talade den nuvarande rödgröna majoriteten vitt och brett om mer öppenhet och 

mer transparens. Vi har nu under ett års tid fått uppleva hur majoriteten valt att frångå sitt löfte. 

Exemplen från Utbildningsnämnden, som hanterar nästan halva kommunens budget, talar för sig: 

Slutna nämndsammanträden, kallelser till träffar med föräldrar med kort varsel och utan dagordning, 
utebliven information om vilka som representerar kommunen i dialoger med föräldrar och/eller 

elever. Vid träffar har media stängts ute, och då inte av rektorer som är de som har beslutanderätt 

över vilka som ska få komma in i skolorna, utan beslutanderätten har tagits över av kommunens 
pressansvariga. Även här sviker de rödgröna ett vallöfte, i och med att man innan valet sade sig vilja 

öka rektorernas makt, medan man nu i stället tar ifrån dem makt. Vii oppositionen har heller inte 

fått vara med vid dessa träffar, trots att föräldrar har bjudit in oss och detta trots att Alliansen under 
sin tid vid makten alltid bjöd in oppositionen till dialoger och möten med elever och föräldrar. Om 

media dök upp stängdes de aldrig ute. Trots detta fick vi då utstå mycket kritik av de rödgröna för 

bristande demokrati. Vad skulle de ha sagt om vi tillämpat samma förhållningssätt som de själva 

tillämpar idag? 



Kommunstyrelsesammanträdena måste i och med renoveringen av Stadshuset hitta nya lokaler att 

hålla sina möten i under de år ombyggnationen pågår. Nu kan Kommunstyrelsen välja att föregå med 

gott exempel och välja lokaler, D-salen på UKK till exempel, som rymmer åhörare, och öppna upp 
sammanträdena för allmänheten. I EU så är samtliga utskottsmöten öppna och direktsänds. 
Utskottsmötena är att likna våra nämndmöten. Om EU som hanterar mycket komplexa frågor kan ha 

öppna utskottsmöten så borde Uppsala kommun kunna ha öppna möten eftersom varken 

kommunstyrelsen eller nämnder hanterar individärenden, det gör individutskotten i varje nämnd. 

Mot denna bakgrund yrkar Liberalerna i Uppsala att samtliga nämnder, inklusive kommunstyrelsen 
ha öppna nämndsammanträden för att öka medborgarnas insyn och stärka demokratin. 

amad Hassan (L) 
Kommunalråd 
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Aktbil 	i 

Motion av Mohamad Hassan (1.) om att ta hänsyn till bilburna företagare vid 

omläggning av Uppsala kommuns gator 

Vem slår vakt om den enskilde hantverkaren? Det är en viktig fråga idag i och 

med planering av omläggningar av gator i Uppsala kommun, De rödgrönas politik går ut på att 

försvåra för bilister att köra bil i Uppsala, vilket för många skapar stora problem. Det är förvisso bra 

om fler åker kollektivtrafik, cyklar eller går. Mycket finns att vinna på detta när miljöutmaningarna är 

stora, och vi liberaler bidragit till kommunens skärpta klimatmål där fokus ligger på att fasa ut det 

fossila till förmån för förnybara alternativ. Men bilen kommer att vara ett viktigt transportmedel 
även i framtiden. Nya, mer miljövänliga bilar, som el- och hybridbilar, utvecklas hela tiden. Många 
experter bedömer att fossilbränsledrivna bilar på sikt kommer att försvinna till förmån för elbilar och 

liknande. Därför måste kommunens långsiktiga planering gå i samklang med bilutvecklingen. Det går 
inte att planera framtiden utifrån gårdagens bilar, och att lägga om gator utifrån att bilåkandet ska 

minska drastiskt är feltänkt. För många representerar bilen frihet, för andra är bilen ett sätt att få 

ihop vardagen, men bilen är också ett levebröd för många. Småföretagare som är bilburna kan inte 

hur mycket de än vill åka buss med sina verktyg eller maskiner. När en dynamisk kommun ska 
planeras måste hänsyn tas till företagare så väl som till invånare och miljö. Uppsala behöver så väl 

små som stora företag och definitivt den enskilde hantverkaren som åker mellan sina olika 

arbetsplatser. 

Ett exempel på en misslyckad gatuomläggning är den del av Råbyvägen som smalnats av där bussen 
stannar för på- eller avstigning. Gott och väl om processen med på och avstigningen alltid går fort 
och oproblematiskt, men jag har själv bevittnat långa bilköer bakom bussen och dessa bilköer bidrar 

inte till miljösmarthet. Köbildandet väcker också frågan om trafiksäkerhet, som uppnås om bilisterna 
tålmodigt väntar, men när klockan tickar och tålamodet tryter kan stressade bilister börja göra farliga 

omkörningar vilket kan äventyra människors liv. Då sätts hela iden med trafiksäkerhet och trygghet 
ur spel. Liknande planer finns för flera gator i Uppsala, bland annat Fyrislundsgatan. Om dessa gator 

"bara" trafikerades av vanliga bilister som skulle kunna ersätta sitt bilåkande med kollektivtrafik, 

cykel eller gång hade det inte uppstått något problem. Emellertid trafikeras exempelvis 
Fyrislundsgatan och Råbyvägen inte enbart av "vanliga" bilister, utan 1 hög utsträckning av 
hantverkare och småföretagare på väg till sina jobb runtom Uppsala. Planeringen har förbisett deras 

behov av framkomlighet för att kunna utföra sina jobb på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Om 

planeringen fortsätter på det sättet, dvs, utan hänsyn till våra småföretagare kommer Uppsala 
kommun i sinom tid vara en kommun där det är svårt att vara en bilburen hantverkare, svårt att 
hinna med sina uppdrag och därmed svårt att få rörelsen att gå ihop. Resultatet blir dyrare prislappar 

på hantverk för Uppsalaborna och sämre ekonomiskt resultat för hantverkarna. Sämre blir det också 

ur miljöperspektiv då vi måste räkna med utsläppen som bilarna avger i sitt köande medan bussarna 

släpper av och på resenärer. Även arbetsmiljön för bilburna företagare riskerar att försämras, då 

stressen och tiden spenderad i bilen på väg till uppdragen riskerar att öka. Jag anser att innan 
kommunen lägger ner miljoner på att bygga om flera viktiga gator i Uppsala kommun ska en 
utvärdering av omläggningen av Råbyvägen göras utifrån alla perspektiv. Trygghet, säkerhet, 

miljömässighet så väl som konsekvenserna för företagsamheten i Uppsala kommun. Vi är duktiga på 



tt investeringsbeslutet ska bygga på forskning men också på praktiska erfarenheter. 

... 
amad Hassan 

Kommunalråd 

att ta hänsyn till barn, äldre, tillgänglighet m.m. Det är dags att ha med företagarperspektivet när vi 

bygger vår kommun och när gator och torg ska förändras. 

Mot denna bakgrund yrkar Liberalerna på: 

Att avvakta omläggningar av viktiga trafikleder i Uppsala kommun tills en utvärdering av effekten för 

de bilburna företagarna har gjorts. 

Att varje inför varje investering på gator och torg ska en konsekvensanalys göras utifrån en helhet, 

där barn-, funktionsnedsättning-, äldre-, ungdoms- och företagarperspektiv ska beaktas, så väl som 

miljöaspekter. 



UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 
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Motion angående Barnens träd 	
Diarien  

Aktbil 

Barnen representerar vår framtid och när vi ger dem kärlek och bästa möjliga utbildningsstart i 
livet så ökar chanserna för att hela samhället utvecklas positivt. Inom Uppsala kommun har vi 
ambitionen att alltid se till barnens bästa i de beslut kommunen fattar. 

Barnens träd är en förening som leds av Jonas Paulman. Paulman är en av 688 personer som 
staten bad om ursäkt, i samband med vanvårdsutredningen, som därför kommer att få 
skadestånd för att ha utsatts för missförhållanden i barnavården. Barnens träd 
uppmärksammar FN:s barnkonvention. Tanken är att träden ska planteras av barn och 
symbolisera alla barns rätt till en värdig barndom i enlighet med barnkonventionen. Det finns i 
dag ett antal Barnens träd i Sverige och intresset växer stadigt runt om i landet. Vid varje 
planterat eller utvalt träd placeras en skylt med text om barns rättigheter enligt FN:s 
barnkonvention. Redan idag finns ett "Barnens träd" i Gottsunda. 

Om kommunen använder existerande träd uppskattar vi kostnaderna till tio tusen kronor för 
skyltar och festligheter för de barn som deltar vid en invigning. 

Centerpartiet yrkar på; 

att ett träd planteras eller utses till "Barnens träd" i anslutning till lekplatsen i Stadsträdgården 
och i Carolinaparken. 

att invigningen av dessa träd äger rum i april eller maj 2016 

Uppsala 015-10-26 

Stefan Hapna, Centerpartiet 

irrNITPIDDADTIPT 



Motion om att anlägga pendlarparkeringar 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink 2015 -127, 07 

Diarieru 
	 AL.k, 

p, 	[A ktbil 

I och omkring Uppsala kommuns kransorter är överfyllda parkeringar ett allt större problem för 
både affärsidkare, boende och besökare. Parkeringar som är tänkta framför allt för affärernas 
kunder. Anledningen är i grunden positiv; att allt fler ställer bilen på dessa parkeringar i stället för 
att ta bilen hela vägen vid pendling till centrala Uppsala eller stan. Bristen på parkeringar drabbar 
näringslivet, minskar ortens attraktivitet och möjligheten att smidigt kunna ta sig till skola och 
fritidsaktiviteter försämras. Behovet av pendlarparkeringar har länge varit stort och det är viktigt 
att kommunen åtgärdar och fortsätter att förebygga problemet innan denna utveckling leder till 
ytterligare försämringar av villkoren för våra landsbygdsbor. 

Under hösten 2015 genomförde Centerpartiet en kransortsturne och det skriande behovet av 
pendlarparkeringar lyftes som ett av de viktigaste för att kunna bo hållbart på 
landsbygden. Socialdemokraterna är medvetna om denna problematik då de redan 2013 
genomförde liknande besök runtom i kommunen och upplystes om problematiken. Kommunalråd 
Erik Pelling ställde då ett antal frågor till kollektivtrafiknämnden om pendlarparkeringar, då 
specifikt i Björklinge. Vi kan konstatera att det två år senare fortfarande inte har tillkommit några 
pendlarparkeringar, varken i Björklinge eller några andra kransorter, trots att det är en enkel och 
billig åtgärd. Snarare har problemet förstärkts ytterligare när fler busshållplatser plockas bort i 
och med vägrenoveringen. Något som leder till att fler blir tvungna att ta bilen till närmaste 
busshållplats eller hela vägen till sin slutdestination. 

God tillgång till pendlarparkeringar för våra landsbygdsbor är en grundförutsättning för att kunna 
hålla biltrafiken i centrala staden på en låg nivå och samtidigt stärka kollektivtrafiken. Det är en 
extra service som kommunen ska tillhandahålla för att livet utanför stadskärnan ska kunna vara 
på liknande villkor som det i stan. 

Med anledning av detta yrkar Centerpartiet; 

att kommunen, som en del i arbetet med att stärka Uppsala kommuns landsbygd, under 2016 
projekterar för att i i Vänge Björklinge, Vattholma och Almunge låta bygga minst 40 
pendlarparkeringar eller enligt parkeringsnormen 0,025/boende i respektive tätort, på 
kommunägd mark i omedelbar anslutning till kollektivtrafikhållplatser. 

att en del av dessa parkeringsplatser ska rustas med elladdstolpar i enlighet med Uppsala 
klimatprotokoll för att underlätta och uppmuntra till att leva mer klimatneutralt på 
landsbygden. 

Upps4IJ 151-12-04 

Stefan auna, Centerpartiet 



Motion om särskild satsning på Vänge 

Område Invånarantal 2015 Invånarantal 2o16 Procentuell ökning 

Tätort i6o 923 166 095 3,21% 

Omland 48 799 48 857 0,19% 

Kommun 210 064 212 666 1,24% 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ini< 	2015 -127. 0'7 

Diarienr 	 241A  -f 
Aktbil 

Uppsala är Sveriges största 
landsbygdskommun med en 
fjärdedel invånare boende på 
landsbygden. 	Den 	aktuella 
prognosen för befolkningsökningen 
visar dock en tydlig obalans mellan 
stad och land. Efter att ha besökt 

Vänge under samrådtiden för ÖP 2016 kan Centerpartiet konstatera att obalansen är bekräftad av 
landsbygdsborna och att de känner sig åsidosatta av kommunen som alltför länge har prioriterat 
stadsborna. 

Område i upptagningsområdet Boende 2015 Boende 2016 

Vänge tätort 1370 1387 

Vängebygdens externa tätort 1120 1125 

Järlåsa 534 533 

Järlåsa externa tätort 1514 1498 

Totalt 4538  4543 

landsbygdskommun (ett socialdemokratiskt 

Centerpartiet vill att strategiska investeringar styrs till Vänge. Genom en fördjupad översiktsplan 
kan man styra investeringar till de behov som lyfts i Landsbygdsforum, kommunens 
landsbygdsprogram som framkom under de kransortsbesölc som Centerpartiet genomförde 
under hösten 2015 under samrådstiden för ÖP 2016. Vi tycker att kommunen ska leda vägen och 
visa att Vänge har en viktig plats i Uppsala kommuns framtid. Det kommer leda till att invånarna 
och företag vågar följa efter och satsa i Vängebygden. 

Ett tågstopp med stationsläge tillsammans med säkra passager över eller under järnvägen och 
pendlarparkeringar, är de viktigaste grundpelarna för Vänges framtida utveckling och bör därför 
vara den mest prioriterade insatsen. För att vidare stimulera till ett högre befolkningstillskott 
behöver även skolan som i dag omfattar 1-6, utökas till 1-9. I dag finns inte tillräckligt underlag till 
detta men med ett tågstopp skulle tillväxten stimuleras och möjlighet till inflytt öka. Finns ett 
högstadium på plats ökar även attraktionskraften för bygden. Till en fullt utbygd skola bör även 
tillkomma en fullstor idrottshall. I en fördjupad översiktsplan bör ingå en utredning om flytt av 
Jumkilsvägen då det i dag finns onödig genomfartstrafik på små gator som innebär en förhöjd 
säkerhetsrisk för barn som leker i området. 

Centerpartiet anser det vara rimligt att 
ha som mål att andelen boende 
utanför staden inte ska minska. Genom 
att styra tydliga satsningar till Vänge 
och utveckla orten som servicenod kan 
servicegraden och tillväxten i hela 
Vängebygden 	och 	kringliggande 
områden öka. Vänge tätort behöver 
därför rustas upp och göras mer 
attraktiv om Uppsala ska bli Sveriges 

vallöfte 2014). Detta syns tyvärr inte i de mål 
som finns uppsatta för Vänge i samrådshandlingarna för ÖP 2016. Dessutom visar prognosen för 
den beräknade nyproduktionen av lägenheter 2015-2019 att endast 7,3 % av dessa planeras i 
stadens omland (utanför Uppsala tätort). 

bästa 



--, 
Stefair nna, Centerpartiet 

För att höja livskvaliteten i Vänge bör i den fördjupade översiktsplanen beredas plats för ett 
ordentligt centrum med utrymme för livsmedelsbutik. Genom att för översiktsplaneperioden 
2016-2050 planera för l000 bostäder i form av mindre lägenheter, trygghetsboende och på sikt 
även en vårdcentral, ökar dessutom underlaget för att attrahera småföretagare och ökar chansen 
för att de boende flyttar inom Vänge i stället för att flytta därifrån. 

Mot denna bakgrund föreslår Centerpartiet; 

att kommunen innan mandatperiodens slut upprättar en fördjupad översiktsplan (FÖP) för 
Vänge. 

att kommunen omgående tar upp diskussioner med Trafikverket för att skapa ett tågstopp i 
Vänge. 

att kommunen omgående tar upp diskussioner med Trafikverket för att förbättra väg 72. 

att kommunen i sin översiktsplan 2016 har som mål att andelen boende utanför staden inte ska 
minska. 

Uppsala 2015-12-04 
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Motion om att införa inkluderingsjobb Diarienr 2Ö\-(' -'2_4 -̀k 
•-; 

Uppsala har hittills, bland annat tack vare en stark arbetsmarknad, varit förskonade från ett 
relativt stort utanförskap. Med de omvärldsförändringar som vi bevittnar kommer Uppsala 
däremot att få ett större antal utsatta invånare som söker sig till vår kommun av skydds- och 
asylskäl. 

Kommunen behöver förbättra insatserna för att snabbare inkludera människor i 
samhällsbygget och göra dem bidragande istället för enbart till bidragstagare. Samarbetet 
med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan måste utvecklas för att öka möjligheterna till 
självförsörjning. 

Centerpartiet vill skapa nya former som inkluderar och stärker individerna och ökar 
möjligheterna till arbete. I detta ingår arbetsträning och praktik, kompetensutveckling, sociala 
kontakter, språkförbättring och att skapa kontaktnät. 

Förra året fick 4300 hushåll med 7200 personer i Uppsala ekonomiskt bistånd i form av 
försörjningsstöd. Stödet kostar i år ca 23 miljoner kronor per månad. Den vanligaste orsaken 
till utbetalt ekonomiskt bistånd är arbetslöshet. Kommunen gör en del insatser för att hjälpa 
dessa personer till självförsörjning genom rehabiliteringsinsatser, träning, praktik och 
kompetensutveckling. Via Navet har drygt 300 personer subventionerade anställningar, s.k. 
välfärdsjobb, som avses leda till anställningar på arbetsmarknaden. Dessa aktiviteter är bra, 
men otillräckliga. 

Centerpartiet anser att personer utanför arbetsmarknaden, bland annat personer med 
försörjningsstöd, måste få stöd i form av praktik och kompetensgivande insatser i långt högre 
utsträckning än i dag. De måste snabbare inkluderas i arbetslivet och samhället för att bryta 
långvarigt bistånd i utanförskap. 

Vi vill utforma nya så kallade inkluderingsjobb där olika sysselsättningsuppgifter utförs av den 
som är i utanförskap och/eller får försörjningsstöd och har full eller viss arbetsförmåga. Det 
gagnar individen, stärker anställningsbarheten och är även till nytta för kommunen. 
Praktikperioder inom ramen för detta bör liksom kompetensutvecklingsinsatser således kunna 
finansieras med försörjningsstödet och andra bidrag. Siktet är inställt på att stötta individen 
mot den reguljära arbetsmarknaden. De arbetsuppgifter som ska skapas inom ramen för 
inkluderingsjobb ska inte stå i konkurrens med den reguljära arbetsmarknaden. Exempel på 
arbetsuppgifter som skulle kunna vara lämpliga inom ramen för inkluderingsjobb är insatser 
för idrott- och föreningslivet, naturvärd, arbetsvärdar eller stöd till garantipensionärer med att 
exempelvis handla. 

CENTERPARTIET 



Det förslag vi nu presenterar om inkluderingsjobb bör beredas ytterligare och ges en konkret 
utformning. 

Mot denna bakgrund föreslår Centerpartiet; 

att kommunen uppdrar till förvaltningen att utforma inkluderingsjobb inom Uppsala kommun i 
linje med motionens intentioner. 

Uppsala 2015-12-01 

St efän a n , Centerpartiet Ehs Nasa 1 ,Ce terpartiet-)  

CENTERPARTIET 
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D arienr 

LI 

Motion om att utreda en ny skola mellan Gottsunda och Sunnersta 

Idag lägger vi stor vikt vid att planera samhället utifrån hållbarhetens tre dimensioner: det sociala, 

det ekonomiska och det miljömässiga. Om vi tar hänsyn till de tre dimensionerna och tillämpar det i 

fallet Gottsundaskolan så kan vi snabbt konstatera att något måste göras. 

Gottsundaskolan (och även Treklangens lokaler) möter inte den moderna pedagogikens behov — i 

stället måste vi skapa en skola som möter det framtida Uppsala med högre krav på funktionalitet, 

inspiration och inte minst integrering. Lokalerna i Gottsundaskolan är så gamla och slitna att de 

knappast är värda att renovera. Treklangens lokaler är förvisso renoverade, men det har varit många 
fukt- och mögelproblem genom åren. Det verkar inte gå att komma tillrätta med problemen. Enligt 

Liberalerna vore det mer ekonomiskt att ersätta dessa två skolor med en ny skola, för att också göra 

det ännu mer naturligt med mötesplatser mellan såväl barn som föräldrar från olika bakgrunder. Där 

skolorna idag ligger borde det ges plats åt bostäder. 

Den nya skolan bör placeras mellan Gottsunda och Sunnersta, så att barn från dessa bägge områden 

kan mötas. Det är positivt av integrationsmässiga skäl. I nuläget finns en mental gräns mellan de som 

bor i Sunnersta och de som bor i Gottsunda. Trots att Gottsundaskolan är en av de bästa i Uppsala, 
förknippas skolan med områdets °förtjänta rykte som ett problemområde. Skolan väljs på grund av 

detta oförtjänta rykte bort till förmån för skolor i andra områden. En ny skola skulle kunna vända 

denna negativa trend. 

Som ett led i den omfattande omvandlingen av Gottsunda centrum som genomförts, och som 
fortfarande pågår, kan bostäder byggas där Gottsundaskolan och Treklangen ligger idag. Läget vid 

Gottsunda centrum är inte optimalt för skollokaler, men lämpar sig desto bättre för bostäder. Många 
bostäder skulle kunna få plats på denna yta och kan därmed vara en del i lösningen på 

bostadsbristen. I och med vårt förslag kan vi leva upp till hållbarhetens tre dimensioner. Vi förbättrar 

det sociala, vi säljer marken där skolorna ligger på idag och får därmed resurser för en ny och bättre 

skola som också är byggt utifrån dagens miljöeffektiviseringar och fri från mögel och fukt. 

Skolan är grunden till varje människas frihet och alla elever i vår kommun bör ha rätt till en skola med 

lokaler som går deras behov till mötes. Att satsa på skolan är en investering för framtiden. 

Mot denna bakgrund yrkar Liberalerna på: 

- 	Att snarast påbörja utredning för att en ny skola byggs för åk F-9 mellan Gottsunda och 

Sunnersta som finansieras med försäljning av marken där dagens skola ligger. 

-.,-`--- 
Mohammad Hassan 
Kommunalråd (L) 
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Å 'N 
	

Aktbil 

Motion om hur kommunen ska hantera avstängningar av gator vid ombyggnation 

Det finns många sätt att hantera ombyggnationer och avstängningar av gator och torg. Uppsala kommun måste 

bli bättre på att planera avstängningar och införa tidsgränser för hur länge en gata ska få vara avstängd. 

Speciellt när småföretagare, som är extra känsliga för förändringar i kundunderlaget, blir lidande. Det går att 

stänga av en gata på ett trevligt och tilltalande sätt, t.ex. med blommor och tydliga skyltar som ger ett 

välkomnande intryck och som samtidigt informerar om vilka affärer som finns på den avstängda gatan, med 

information om öppettider och inriktning. 

Det måste vara kommunens ansvar att ordna detta eftersom det är kommunen som stänger av gator och gör 

det svårt för våra lokala småföretagare att verka. Upphandlingen måste ske på sådana villkor att 

ombyggnationen ska gå så fort som möjligt vid känsliga och för staden viktiga gator. Det går att ställa krav på 

tvåskift eller treskift, om kommunen ändrar sina lokala föreskrifter. Det går att planera tiden bättre så att 

byggnationen inte behöver stå still under sommaren. Det går att ställa krav på utsmyckning i samband med 

avstängningen. Det går också att samarbeta med de berörda affärsidkarna så att planeringen blir ännu bättre 

och att allt sker så smidigt som möjligt för alla inblandade. 

Politiker och kommunala tjänstemän måste ha den enskilde affärsidkarens situation i åtanke, vid planering av 

hur processen ska gå till. Det går ibland en skör tråd mellan konkurs och framgång. Många småföretagare 

räknar varenda intäkt som ska räcka till att betala löner, leverantörer, skatter och, sist men inte minst, sin egen 

lön. Den oro som varje småföretagare upplever när balansräkningen visar fel siffror och kassaflödet pekar neråt 

är en obehaglig känsla som Uppsala kommun till varje pris inte ska förstärka. Företagare har nog med 

bekymmer och vi behöver inte bidra till ytterligare svårigheter. 

Jag hoppas att vi kan lära av fallet med avstängningen av Drottninggatan. Nästa gång en sådan här avstängning 

behöver göras måste kommunen, politiker och tjänstemän hantera situationen på ett bättre sätt. Då är det 

nödvändigt att vi har en estetiskt tilltalande skyltning och tydligare information om affärerna på de berörda 

gatorna. De affärsidkare som drabbas bör få ännu större inflytande över processen framöver och 

avstängningen måste tidsbegränsas. Det är viktigt för Uppsalas företagsliv och det är viktigt för demokratin. 

Affärsidkare och småföretagare förtjänar bättre villkor av oss i kommunen. 

Mot denna bakgrund yrkar Liberalerna på: 

Att införa en tidsgaranti för hur länge en gata får vara avstängd. 

Att berörda näringsidkare får ännu större inflytande över processen framöver direkt från kommun och 

inte bara via sina hyresvärdar. 

Att kommunen i alla upphandlingar ska kräva att avstängningar av gator i framtiden ska ske på ett 

tydligt, estetiskt tilltalande och informativt sätt. 

ofiä7-ni-d-%ssan 

Kommunalråd (L) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

Plats och tid: 	Stationsgatan 12, Storskogen, kl: 8.00 — 8.15 

Ledamöter: 	Agneta Eriksson (S), ordförande 	Ersättare: 	Jonas Andersson (MP) 
Alf Karlsson (ATP) 	 Javiera Cifuentes (V) tjg. 
Anders A. Aronsson (L) 	 . Örjan Berglund (C) 
Anne Lennartsson (C) 
David Perez (SD) 

Övriga deltagare: 	Afiker, sekreterare 
&It. &kaik 

Utses att justera: 	Javiera Cifuentes (V) 	 Paragrafer: 	1-6 

Underskrifter: 

  

Agneta Eriksson, ordförande Cifuentes (V), justerare 

 

Emilie Sundell, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§1 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

Valberedningen beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§2 

Val av justerare 

Beslut 

Valberedningen beslutar 

att utse Javiera Cifuentes (V) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

6/1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§3 

Avsägelser och entlediganden 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att entlediga följande förtroendevalda från  sina uppdrag: 

Uppsala Konsert och Kongress AB Suppleant Laila Holmström (MP) 

Utbildningsnämnden Ersättare Emelie Öd&I (MP) 

Narrmgivningsnämnden Ersättare Moni Maleksadeh (MP) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden ledamot 
tillika ordförande 

Johan Lundqvist (MP) 

Plan- och byggnadsnämnden Ledamot Anna-Lena Arrebom (V) 

Uppsala tingsrätt Nämndeman Martin Thulin (MP) 

Uppsala tingsrätt Nämndeman Yusuf Kadir (-1\AP) 

Uppsala tingsrätt Nämndeman Andreas Hellman (S) 

Uppsala tingsrätt Nämndeman Johnny Häger (<D) 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§4 

Fyllandsval 

Förslag till beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att förrätta nedanstående val: 

Nämnd, bolag stiftelse 
mm./Uppdrag 

Uppdragsperiod 	Namn 	Parti 
t.o.m datum 

Uppsala Parkerings AB 

Suppleant Gäller intill slutet av den bolags-
stämma som följer efter nästa val 
till kommunfullmäktige. 

Bordläggs (5) 

Namngivningsnämnden 

Ledamot 2018-12-31 (KD) 

Namngivningsnämnden 

Ersättare 2018-12-31 Bordläggs (MP) 

Regionförbundet i Uppsala län 

Ersättare 2018-12-31 Anmäls KF (SD) 

Utbildningsnämnden 

Ersättare 2018-12-31 Bordläggs (MP) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 

Ledamot, tillika ordförande 2018-12-31 Maria Gardfjell (MP) 

Plan- och byggnadsnämnden 

Ledamot 2018-12-31 Florian Burmeister (V) 

Uppsala tingsrätt 

Nämndeman 2019-12-31 Bordläggs (MP) 

Utdragsbestyrkande 



upelegi VALBEREDNINGEN 

5(7) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

Nämnd, bolag stiftelse 
mm.! Uppdrag 

Uppdragsperiod 
t.o.m datum 

Namn Parti 

Uppsala tingsrätt 

Nämndeman 2019-12-31 Bordläggs (MP) 

Uppsala tingsrätt 

Nämndeman 2019-12-31 Bordläggs (MP) 

Uppsala tingsrätt 

Nämndeman 2019-12-31 Viktor Olofsson (S) 

Uppsala tingsrätt 

Nämndeman 2019-12-31 Bordläggs (KD) 

Uppsala tingsrätt 

Nämndeman 2019-12-31 Anmäls KF (V) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

v 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§5 

Sammanträdestider 2016 

Beslut 

att valberedningen sammanträder på nedanstående datum: 

Torsdag 21 januari kl. 8.00 
Torsdag 25 februari kl. 8.00 
Torsdag 17 mars kl. 8.00 
Torsdag 21 april kl. 8.00 
Torsdag 26 maj kl. 8.00 
Torsdag 9 juni kl. 8.00 

Torsdag 1 september kl. 8.00 
Torsdag 29 september kl. 8.00 
Torsdag 3 november kl. 8.00 
Torsdag 8 december kl. 8.00 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

6it 
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nem 	VALBEREDNINGEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§6 

Övriga frågor 

Förslag till beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att rätta beslut i kommunfullmäktige 30 mars 2015 om val för utbildningsnämnden, så att val av 
ledamot rättas till ersättare. 

Ärendet 

I valberedningens protokoll från den 26 mars 2015, fyllnadsval till utbildningsnämnden, har 
valberedningen föreslagit val av ledamot vilket ska rättas till val av ersättare. 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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