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Närvarolista Uppsala kommunfullmäktige 2019-06-12, bilaga 1 

Närvarande ledamöter: Paragraf Närvarande ledamöter: Paragraf 
Erik Petting (5) Lisen Burmeister (SD) 241-268 
Caroline Hoffstedt (5) Linnea Bjuhr (SD) 
Eva Christiernin (5) Anders Sehlin (SD) 
Peter Gustavsson (S) Roger Thelander (SD) 
Asal Gohari (S) Sarah Havneraas (KD) 
Ulrik Wärnsberg (S) Margit Borgström (KD) 
Inga-Lull Sjöblom (S) Eva Moberg (KD) 221-248 
Klas-Herman Lundgren (5) 226-268 Evelina Solem (KD) 
Agneta Gille (S) Linda Eskilsson (MP) 
Carl Lindberg (S) Rickard Malmström (MP) 
Ylva Stadell (S) 241-268 Lars Friberg (MP) 
Björn Wall (5) Helena Nordström Källström (MP) 
Hilde Klasson (5) Charles Pylad (MP) 
Loa Mothata (5) Åsa Strahlemo (MP) 
Rafael Waters (5) Stina Jansson (Fl) 
Elnaz Alizadeh (5) 235-268 Lovisa Johansson (Fl) 
Pavlos Cavelier Bizas (5) 
Agneta Erikson (5) 234-268 Tjänstgörande ersättare: Paragraf 
Anders Grönvall (5) 221-238 Erik Dagnesjö (5) 
Fredrik Ahlstedt (M) 
Therez Almerfors (M) 221-235 

Maria Gauffin Röjestål (5) 221-225, 
241-268 

Alexandra Steinholtz (M) 
Christopher Lagerqvist (M) 

Staffan Yngve (5) 221-240, 
245-268 

Marta Obminska (M) 241-268 Dinna Sarsour (5) 221-244 
Magnus Åkerman (M) Bedo Kaplan (5) 221-235 
Cecilia Forss (M) 221-245 Kia Solid (5) 221-233 
Markus Lagerquist (M) 
Mats Gyllander (M) 

Fredrik Hultman (M) 221-241, 
243-268 

Madeleine Andersson (M) Gunnar Hedberg (M) 236-268 
Carolina Bringborn (M) 
Anna-Karin Westerlund (M) 239-242 

Roine Thunberg (M) 221-238, 
245-268 

Robin Kronvall (M) Inger Söderberg (M) 221-235 
Carolina Zanden (M) 235-268 Anette Fischer (V) 
Tobias Smedberg (V) Per-Olof Forsblom (V) 
Hanna Victoria Mörck (V) Andrea Karnekvist (V) 240-268 
Karolin Lundström (V) 
Edip Akay (V) 221-239 

011e Romlin (C) 221-241, 
245-268 

Ingela Ekrelius (V) Rigmor Stenmark (C) 
Therese Rhann (V) Karin Ericsson (C) 
Lalla Andersson (V) Ingmar Jansson (C) 242-244 
Stefan Hanna (-) Angelique Prinz Blix (L) 243-268 
Mattias Johansson (C) Knut Godskesen (SD) 221-240 
Jonas Petersson (C) Alexander von Uckermann (SD) 
Diana Zadius (C) Mattias Holmström (KD) 
Mats Åhlund (C) Christian Hermanson (KD) 
Mohamad Hassan (L) 
Helena Hedman Skoglund (L) Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Benny Lindholm (L) Patrik Hedlund (5), Peder Granath (5), Arne 
Eva Edwardsson (L) 221-242 Sandemo (M), BekirJusufbasic (M), Artemis 
Anders A. Aronsson (L) Lumarker (V), Peter Nordgren (L), Susanne Eriksson 
Amanda Kanange (L) (L), Simon Pettersson (SD), Kent Kumpula (SD), Per 
Mats Dafnäs (L) Eric Rosen (MP), Johan Edstav (MP), Josef Safady 
Oscar Matti (L) Åslund (Fl) och Charlie Strängberg (Fl). 
Simon Alm (SD) 
David Perez (SD) 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§221 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Benny Lindholm (L) och Lovisa Johansson (Fl) till justerare, 

att utse Amanda Kanage (L) och Charlie Strängberg (Fl) till ersättare för justerarna, 
samt 

att justeringen äger rum tisdagen den 26 juni 2019 klockan 18:30 på Stationsgatan 12. 

§ 222 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa föredragningslistan, samt 

att ge ordförande i omsorgsnämnden Angelique Prinz Blix (L) rätt att delta i 
överläggningen i § 232 Ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning 
per april 2019. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdets öppnande delas Omsorgspriset ut till medarbetare inom 
kommunen. Omsorgsnämndens omsorgspris går till boendeassistent och 
boendestödjare Stina Göransson, socialnämndens omsorgspris går till 
behandlingsassistent Caroline Backlund och äldrenämndens omsorgspris går till 
vårdbiträde Philip Hedström. 

Utdragsbestyrkande Justerandes_ Sn 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§ 223 

Fråga om attraktiv citymilljö från Stefan Hanna (-) 
KSN-2019-0351 

Stefan Hanna (-) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Petting (S) 
som besvarar densamma. 

Utdragsbestyrkande Justerandes _

e

* ny 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-0642 

§ 224 

Interpellation om brevet om boendesituation för 
ensamkommande i Uppsala från Stina Jansson (Fl) 
KSN-2019-1185 

Stina Jansson (Fl) har ställt en interpellation till socialnämndens ordförande Eva 
Christiernin (S) som besvarar densamma. 

Anförande 
Anförande hålls av Stina Jansson (Fl), Eva Christiernin (5), Alexandra Steinholtz (M), 
Per-Olof Forsblom (V), Stefan Hanna (-) Jonas Petersson (C), Eva Moberg (KD), Simon 
Alm (SD) och Lovisa Johansson (Fl). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§ 225 

Interpellation om arbete mot våld och förtryck i namn av heder 
från Lovisa Johansson (Fl) 
KSN-2019-1186 

Lovisa Johansson (Fl) har ställt en interpellation till socialnämndens ordförande Eva 
Christiernin (S) som besvarar densamma. 

Anförande 
Anförande hålls av Lovisa Johansson (Fl), Eva Christiernin (S), Sarah Havneraas (KD), 
Karin Ericsson (C), David Perez (SD), Mohamad Hassan (L), Alexandra Steinholtz (M) 
och Per-Olof Forsblom (V). 

Utdragsbestyrkande J usteran sign 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

Protokoll 2019-06-12 

§226 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden till protokollet. 

Sammanfattning 
Förteckning över anmälningsärenden 
1. Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) från socialnämnden 
första kvartalet 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes s; n 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§ 227 

Inlämnade frågor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

Sammanfattning 
Fråga om bolagsstyrelsers ansvar från Stefan Hanna (-), KSN-2019-0351. 

Fråga om klimatneutral fjärrvärme från Lovisa Johansson (Fl), KSN-2019-0351. 

Fråga om otillåten andrahandsuthyrning från Cecilia Forss (M), KSN-2019-0351. 

Fråga om informationsdag om tiggeri från Rigmor Stenmark (C), KSN-2019-0351. 

Fråga om gatuarbeten i Uppsala kommun från Rigmor Stenmark (C), KSN-2019-0351. 

Utdragsbestyrkande Justera r0 9gn 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§ 228 

Inlämnade interpellationer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges 
sammanträde den 16 september 2019. 

Sammanfattning 
Interpellation om mobil infrastruktur i stadsmiljö från Stefan Hanna (-), KSN-2019-2052. 

Interpellation om kostnader för bolagisering av stora delar av kommunens 
fastighetsbestånd från Stefan Hanna (-), KSN-2019-2053. 

Interpellation om allmän visstid från Tobias Smedberg (V), KSN-2019-2054. 

Interpellation om kommunala ordningsvakter från Lovisa Johansson (Fl), KSN-2019-
2056. 

Interpellation om möjligheter till organisering för skolungdomar från Lovisa Johansson 
(Fl), KSN-2019-2057. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
67 
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Uppsala 
kommun Sida 9 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§ 229 

Inlämnade motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 
Motion kopplat till planer på en större tågdepå i Uppsala kommun från Stefan Hanna 
(-), KSN-2019-2059. 

Motion om att omförhandla med staten kopplat till kapacitetsstark kollektivtrafik från 
Stefan Hanna (-), KSN-2019-2060. 

Motion om gratis broddar från Tobias Smedberg (V), KSN-2019-2061. 

Motion om diskrimineringsombud på alla skolor från Lovisa Johansson (Fl) och Stina 
Jansson (Fl), KSN-2019-2062. 

Motion om konsumtionsbaserad utsläppsredovisning från Lovisa Johansson (Fl) och 
Stina Jansson (Fl), KSN-2019-2063. 

Utdragsbestyrkande 

‘-5 
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kommun Sida 10 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§230 

Avsägelser och entlediganden 
KSN-2019-0135 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Simon Westberg (KD) från uppdraget som ledamot i plan- och 
byggnadsnämnden från och med den 1 september 2019, 

att entlediga Mattias Holmström (KD) från uppdraget som ledamot i 
arbetsmarknadsnämnden från och med den 1 september 2019, 

att entlediga Samia Mohamed (S) från uppdraget som ledamot i Uppsalahem AB, 

att entlediga Ulf Holmqvist (S) från uppdraget som nämndeman vid Uppsala tingsrätt, 

att entlediga Benny Lindholm (L) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 
från och med den 1 augusti 2019, 

att entlediga Marlene Larsson (V) från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige 
och omsorgsnämnden, 

att entlediga Emmy Sjöblom (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 
från och med den 1 juli 2019, samt 

att hemställa hos Länsstyrelsen om nya sammanräkningar. 

Utdragsbestyrkande 

%9 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§231 

Fyllnadsval 
KSN-2019-0453 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Maffias Jansson (SD) till ledamot i omsorgsnämnden, 

att utse Maffias Holmström (KD) till ledamot i plan- och byggnadsnämnden från och 
med den 1 september 2019, 

att utse Eva Moberg (KD) till ledamot i arbetsmarknadsnämnden från och med den 1 
september 2019, 

att utse Lennarth Pettersson (M) till ersättare (M) i socialnämnden, 

att utse Andreas Tyberg (C) till ledamot i Uppsala Bostadsförmedling AB:s styrelse 

att utse Magnus Ahrgren (S) till ledamot i Uppsalahem AB:s styrelse, 

att utse Cia Gad-Böckman (S) till ledamot Uppsalahem AB:s styrelse, 

att bordlägga valen av en ersättare (V) i omsorgsnämnden, en ledamot (MP) i Uppsala 
kommun Skolfastigheter AB:s styrelse, två nämndemän (MP) och en nämndeman (S) 
vid Uppsala tingsrätt. 

19 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§232 

Ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning 
per april 2019 
KSN-2019-1568 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna ekonomisk uppföljning och årsprognos per 31 mars 2019 samt 
verksamhetsuppföljning per 30 april 2019. 

Särskilda yttranden 
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Sarah Havneraas (KD) lämnar ett särskilt 
yttrande: 
Uppsala kommuns ekonomiska uppföljning för det första kvartalet visar på ett mycket 
ansträngt ekonomiskt läge för Uppsala kommun och Moderaterna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna ser med oro på den uppkomna situationen. Kommunens nämnder 
prognostiserar ett samlat underskott för helåret på 105 miljoner kronor. 
Nettokostnadsutvecklingen justerad förjämförelsestörande poster beräknas 
sammantaget uppgå till 7,2 procent. Detta ska jämföras med en budgeterad 
nettokostnadsutveckling på 5,3 procent och en förväntad skatteintäktsökning på 5,7 
procent. Prognosen för helåret 2019 är att kommunens resultat kommer landa på 176 
miljoner kronor, vilket är 112 miljoner kronor lägre än det budgeterade resultatet. 
I nuläget ser Uppsala kommun inte ut att nå något av sina tre finansiella mål 2019. 
Resultatet bedöms bli cirka 75 miljoner kronor lägre än vad som krävs för att det ska 
motsvara 2 procent av skatter, kommunalekonomisk utjämning och generella 
statsbidrag. Den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen ligger betydligt högre än 
ökningen i skatteintäkter. Låneskuldens tillväxt under 2019 angavs därtill redan i den 
styrande minoritetens budget till 10,3 procent. 
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har vid upprepade tillfällen de 
senaste åren varnat för konsekvenserna av den oansvariga ekonomiska politik som 
fördes av den tidigare rödgröna majoriteten och som fortsatts av nuvarande 
minoritetsstyre. Bristfällig kostnadskontroll under flera år har lett till en oförsvarlig 
nettokostnadsutveckling, skatten har höjts istället för att förändra och effektivisera dyra 
verksamheter och oförmåga att prioritera har lett till en galopperande låneskuld. 
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna står för ett annat ledarskap för 
Uppsala. Vi skulle hålla hårt i kommunens kostnader för att säkerställa att Uppsalabo rna 
får valuta för sina skatte-pengar, och vågat fatta de tuffa beslut och göra de svåra 
prioriteringar som krävs för en högkvalitativ välfärd till konkurrenskraftig kostnad. Det är 
en annan och bättre väg framåt för Uppsala. 

Tobias Smedberg (V) lämnar ett särskilt yttrande 
Vänsterpartiet menar att minoritetsstyret har gett nämnderna ett omöjligt uppdrag när 
man sätter upp ett överskottsmål på 2,3 procent. 

C>::5 
Justerandes si __ Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

Vänsterpartiet vill se kloka effektiviseringar men det går inte att hitta 116 mkr i 
effektiviseringar utan att man sparar. Det har förvaltningarna visat tydligt. Efter att ha 
vidtagit de hårdaste åtgärder man har kunnat hitta hittills, förutser man fortfarande ett 
underskott på 116 mkr. Ytterligare besparingar kommer med stor sannolikhet äventyra 
nämndernas kvalitet och möjlighet att utföra sina uppdrag. 
Effekten blir att vi inte kan nå det överskottsmålet som vi har sagt att vi ska ha. Att hålla 
fast vid målet kommer att leda till en åtstramningspolitik som går ut över Uppsalabo rna 
under lång tid framöver. 
Vänsterpartiet menar att en justering av överskottsmålet är nödvändigt för att dessa fyra 
nämnder ska slippa ytterligare nedskärningar och för att kommunen ska slippa driva en 
sparpolitik. Kommunen kan lätta på kraven och ändå göra ett överskott på 1,4 procent, 
kanske något högre om vissa ej kvalitetsförsämrande effektiviseringar görs. Ett överskott 
som överensstämmer med det som satts i jämförbara kommuner och som balanserar 
kravet på god ekonomisk hushållning med verkligheten och vad nämnderna har 
möjlighet att åstadkomma utan att behöva driva en sparpolitik. 

Simon Alm (SD) lämnar ett särskilt yttrande 
Det är allvarligt att nettokostnadsutvecklingen springer iväg fortfarare än utvecklingen 
av skatte-intäkter och statliga medel. Det leder kortsiktigt till att resultatmålet inte kan 
nås och budgeten inte hår ihop, men långsiktigt leder det även till en ständigt försämrad 
ekonomi med behov av skatte-höjningar med jämna mellanrum. Det är därmed inte 
långsiktigt hållbart. Det framgår även att kommunen brister i flera viktiga mätbara 
aspekter såsom SFI där må1upp6/1Ie1sen utvecklas negativt. Andelen av den vuxna 
befolkningen med långvarig försörjningsstöd ökar, vilket inte heller är lång-siktigt 
hållbart. Styrets illusion om att man kan spara rejält på anslagen till kommunens 
verksamheter utan inriktning, och även kunna leverera förbättrad kvalitet, fungerar inte. 
Man behöver i en budget precisera vad man ska dra ner på för att det också ska kunna 
realiseras konkreta förändringar. 

Lovisa Johansson (Fl) och Stina Jansson (Fl) lämnar ett särskilt yttrande: 
Vi tycker att det är märkligt att styret prioriterar ett överskottsmål på 4% framför 
nämndernas verksamheter. Nämnderna går redan mot ett kraftigt underskott. Det 
innebär att styret tvingar bland annat skolor, LSS-boenden och äldre boenden till 
nedskärningar. Vi behöver satsa på välfärd, inte skära ner på den! 

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande 
Det är nu ett tydligt allvarligt ekonomiskt läge för Uppsala kommun. Den ekonomiska 
politiken är ohållbar och hotar därför kommunens sociala- och ekonomiska- hållbarhet. 
Ekonomiskt svaga samhällen klarar inte av en god social och ekologisk ambition. 
Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet klarar inte av att ansvarsfullt ta ansvar 
för Uppsala kommuns verksamhet. Det kommer att drabba många Uppsalabor på 
mycket negativa sätt. Trots att vi fortsatt inte anses vara i lågkonjunktur prognostiseras 
kommunen inte ens nå resultatmålet 2%. I nuläget enbart ett resultat på 1,4%, vilket i 
praktiken innebär behov av att kraftigt minska kommunens investeringar. 
Eftersom kommunens nettokostnadsutveckling skenar med beräknade 7,2%, 1,9% högre 
än det nettokostnadsuttymme som kommunfullmäktige accepterat. Eftersom intäkterna 
beräknas öka med 5,7% rättar helt enkelt inte minoritetsvänsterstyret "mun efter 
matsäck". Det är tydligt en underkänd politik som nu drivs av S, L och MP. 

Utdragsbestyrkande 
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Alla kommunens verksamheter måste ständigt arbeta med konkreta åtgärdsplaner för 
att lösa större problem samt för att möjliggöra smartare arbetssätt och därigenom möta 
invånarnas rimliga efterfrågan på välfärdens kärnverksamheter. Kommunens nämnder 
och bolag måste alltid ha tydliga åtgärdsplaner för förbättringar. Vänsterstyret tar inte 
professionellt ledningsarbete på allvar. Sannolikt på grund av kunskapsbrister. Under 
6/ra år i Äldrenämnden efterfrågade Alliansen formellt, under varje nämndmöte, en tydlig 
åtgärdsplan. Efter fyra år kunde vi konstatera att nämnden aldrig fick ta del av en tydlig 
åtgärdsplan. Om varje nämnd har en konkret åtgärdsplan blir också effektiviseringar 
mycket möjliga, inte annars. 
Den tidigare Socialdemokratiska finans- och statsministern Göran Persson myntade 
orden: "Den som är satt i skuld är icke fri!". Uppsala kommun är farligt högt skuldsatt 
redan idag. Och S, L och MP fortsätter att kraftigt öka kommunens räntebärande skulder. 
Kommuner som konsumerar välfärd över acceptabla nivåerstjäl välfärdsförmåga från 
kommande generationer invånare. S, L och MP driver nu en mycket generationsorätt vis 
politik. 

Sammanfattning 
Ärendet avser ekonomisk uppföljning per mars och helårsprognos för Uppsala 
kommun, exklusive de kommunala bolagen. Ärendet innehåller även uppföljning per 
april av de nio inriktningsmål med tillhörande 115 uppdrag samt indikatorer som 
kommunfullmäktige har beslut om i Mål och budget 2019 med plan för 2020-21. 
Uppföljningen redogör även för kvarvarande uppdrag från tidigare år. 

Yrkande 
Erik Petting (S), Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C), Mats Åhlund (C), Mohamad 
Hassan (L), Caroline Hoffstedt (S), Rickard Malmström (MP), Markus Lagerquist (M), Loa 
Mothata (S) och Anders A. Aronsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 7 maj 2019. 
Kommunstyrelsens förslag den 29 maj 2019 § 107. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
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§233 

Motion av Stig Rådahl (M) om att möjliggöra för äldre döva, 
blinda och dövblinda att få bo på samma äldreboende i Uppsala 
KSN-201.7-4252 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Cecilia Fors (M) 
med fleras yrkande. 

Närvarande ledamöter (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Cecilia Fors (M) 
med fleras yrkande. 

Närvarande ledamöter (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Cecilia Fors (M) 
med fleras yrkande. 

Närvarande ledamöter (Fl) reserverar sig mot beslutet till förmån för Cecilia Fors (M) 
med fleras yrkande. 

Sammanfattning 
Stig Rådahl (M) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 
januari 2018 att fullmäktige beslutar att möjliggöra för äldre döva, blinda och 
dövblinda att få bo på samma äldreboende i Uppsala. 

Ärendet har beretts av äldreförvaltningen och kommunledningskontoret. 
Äldrenämnden har behandlat ärendet vid sammanträde den 30 mars och föreslagit att 
motionen besvaras med föredragningen i ärendet. 

Yrkanden 
Carolina Bringborn (M), Cecilia Forss (M), Stefan Hanna (-), Evelina Solem (KD), Therez 
Almerfors (M), Jonas Petersson (C) och Stina Jansson (Fl) yrkar bifall till motionen. 

Anders A. Aronsson (L), Caroline Hoffstedt (S) och Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Cecilia Fors (M) med fleras yrkande 
om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 

Votering begärs och genomförs. 

Utdragsbestyrkande 

(-/ 

Justerandes sign 

‘g-- 



Uppsala 
kommun Sida 16(56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA, bifall till Cecilia Fors (M) med fleras 
yrkande om bifall till motionen röstar NEJ. 
Kommunfullmäktige beslutar med 51 JA-röster mot 30 NEJ-röster att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Ja-röst avger: 
Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Eva Christiernin (5), Peter Gustavsson (S), Asal 
Gohari (5), Ulrik Wärnsberg (5), Inga-Lill Sjöblom (5), Klas-Herman Lundgren (5), Agneta 
Gille (5), Carl Lindberg (5), Björn Wall (S), Hilde Klasson (5), Loa Mothata (S), Rafael 
Waters (5), Pavlos Cavelier Bizas (5), Agneta Erikson (5), Anders Grönvall (S), Tobias 
Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), Edip Akay (V), Ingela 
Ekrelius (V), Therese Rhann (V), Lalla Andersson (V), Mohamad Hassan (L), Helena 
Hedman Skoglund (L), Benny Lindholm (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), 
Amanda Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L), Simon Alm (SD), David Perez 
(SD), Linnea Bjuhr (SD), Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), Linda Eskilsson (MP), 
Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström Källström (MP), Charles 
Pylad (MP), Åsa Strahlemo (MP), Erik Dagnesjö (S), Staffan Yngve (S), Dima Sarsour (5), 
Bedo Kaplan (5), Anette Fischer (V), Per-Olof Forsblom (V), Knut Godskesen (SD) och 
Alexander von Uckermann (SD). 

Nej-röst avger: 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Alexandra Steinholtz (M), Christopher 
Lagerqvist (M), Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), Mats 
Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Carolina Bringborn (M), Robin Kronvall (M), 
Stefan Hanna (-), Mattias Johansson (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats 
Åhlund (C), Sarah Havneraas (KD), Margit Borgström (KD), Eva Moberg (KD), Evelina 
Solem (KD), Stina Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl), Fredrik Hultman (M), Roine 
Thunberg (M), Inger Söderberg (M), 011e Romlin (C), Rignnor Stenmark (C), Karin 
Ericsson (C), Mattias Holmström (KD) och Christian Hermanson (KD). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 9 april 2019. 
Äldrenämndens beslut den 28 mars 2019 § 30. 
Kommunstyrelsens förslag den 8 maj 2019 § 97. 

Utdragsbestyrkande Justerandj 'g r 



Uppsala 
kommun Sida 17 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§ 234 

Revidering av regler för arvode och ekonomiska ersättningar 
för förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019-
2022 
KSN-2018-1224 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att revidera regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i 
Uppsala kommun mandatperioden 2019-2022 §§ 1, 3,4 och 12 enligt 
arvodesberedningens förslag. 

Sammanfattning 
Arvodesberedningen, som bereder frågor kring de förtroendevaldas arvoden och 
ersättningar, har lämnat förslag till revideringar i reglerna för arvode och ekonomiska 
ersättningar för förtroendevalda i Uppsala kommun under mandatperioden 2019-
2022. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 9 maj 2019. 
Arvodesberedningens protokoll den 29 april 2019. 
Kommunstyrelsens förslag den 29 maj 2019 § 108. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun Sida 18 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§ 235 

Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning inom FoU 
socialtjänst och avveckling av gemensam nämnd för 
kunskapsstyrning 
KSN-2019-1756 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna förslag till samverkansavtal kring kunskapsstyrning inom FoU 
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård enligt ärendets bilaga, samt 

att godkänna aweckling av den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning. 

Särskilt yttrande 
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Sarah Havneraas (KD) lämnar ett särskilt 
yttrande: 
Den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande 
hälso- och sjukvård hade ett vällovligt syfte nämligen att stärka kunskapsstyrningen 
inom den kommunala socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Inom landsting/region 
har man haft en betydligt starkare tradition av kunskapsstyrning, inte minst i Uppsala 
därAkademiska sjukhuset har legat i framkant när det gäller samverkan mellan 
landsting/region och universitet. Rätt skött hade den gemensamma nämnden kunnat 
bidra till att vidareföra regionförbundets FoU-verksamhet till att bli ett utvecklande och 
framåtsyftande arbete. 
Tyvärr förmådde inte Region Uppsalas organisation att härbärgera och utveckla 
verksamheten på ett sätt som utvecklade samarbetet med kommunerna. Istället för att 
se nämnden som en möjlighet sågs det som ett hot att kommunernas socialchefer skulle 
ha ett inflytande över FoU-medlens användning. Vi får nu hoppas att den nya modellen 
bättre kan härbärgera den gemensamma kunskapsstyrningen i kommuner och region, 
inte minst med tanke på det ärende vi också har på dagens sammanträde att anta SKL:s 
rekommendation om gemensam finansiering av kunskapsstyrning i socialtjänsten. 
Sveriges socialtjänst behöver bättre, evidensbaserade metoder och arbetssätt för att 
säkerställa kvalitet, rättssäkerhet och kunskap, och där har också Region Uppsala en 
viktig roll. Vi hoppas att HSVO nu kan utveckla denna roll. 

Sammanfattning 
Sedan 2017 samarbetar Region Uppsala och länets kommuner i en gemensam nämnd 
för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Regionalt forum, ett politiskt sammansatt 
organ där Region Uppsala och länets kommuner samverkar kring regionala 
utvecklingsfrågor, har föreslagit att samverkan kring gemensamma 
kunskapsstyrningsfrågor istället ska hanteras inom samverkansstrukturen HSVO 
(hälsa, stöd, vård och omsorg), där samma parter samverkar politiskt och på 
tjänstemannanivå. 

JusteraV 
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Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

Uppsala 
kommun Sida 19 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 16 maj 2019. 
Kommunstyrelsens förslag den 29 maj 2019 § 109. 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun Sida 20 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§236 

Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt lagen om tobak och 
liknande produkter 
KSN-2019-1328 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa tillståndsavgifter för ansökan om tobakstillstånd enligt ärendets bilaga 1, 

att fastställa tillsynsavgifter för kontroll av tobakstillstånd enligt ärendets bilaga 1, 

att ansökningsavgifterna ska börja gälla den 1 juli 2019, 

att tillsynsavgifterna ska börja gälla den 1 januari 2020, 

att tidigare beslutad avgift för elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare ska 
kvarstå, samt 

att revidera reglementet för kommunstyrelse och nämnder så att miljö- och 
hälsoskyddsnämnden ges till uppgift att ansvara för kommunens skyldigheter enligt 
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

Sammanfattning 
Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen om tobak och 
liknande produkter. Med den nya lagen införs bland annat tillståndsplikt för handel 
med tobak. Kommunen får ett ändrat och utökat tillsynsansvar jämfört med tidigare 
tobakslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att 
fastställa tillstånds- och tillsynsavgifter enligt den nya lagen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 maj 2019. 
Kommunstyrelsens förslag den 29 maj 2019 § 110. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
kommun Sida 21 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§237 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet i Uppsala 
län, verksamhetsåret 2018 
KSN-2019-1479 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Uppsala län samt dess enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 

Ej deltagande i beslut 
Ulrik Wärnsberg (S) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Revisionen har till Uppsalas kommunfullmäktige överlämnat: 
- Revisionsberättelse 2018 
- Granskningsrapport 2018 
-Årsredovisning 2018 

Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Samordningsförbundets revisorer tillstyrker att styrelsen för Samordningsförbundet i 
Uppsala län, samt dess enskilda förtroendevalda, beviljas ansvarsfrihet för 2018 års 
verksamhet. Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och föreslår att 
kommunfullmäktige beviljar styrelsen för Samordningsförbundet i Uppsala län, samt 
dess enskilda förtroendevalda, beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunfullmäktiges presidiums förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag, upprättat den 28 maj 2019. 

Justeran es si n Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 22 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§238 

Motion av Stefan Hanna om att öka förståelsen för kulturella 
skillnader i Uppsala 
KSN-2018-1172 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Simon Alms (SD) 
yrkande. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 
Motionens intention är än viktigare än vad jag antog i ljuset av att runt 34% av Uppsalas 
invånare idag är direkt invandrade eller har båda föräldrarna som invandrat till 
Uppsala/Sverige. Det är mycket viktigt att ta detta viktiga arbete på betydligt större 
allvar än hittills. Det räcker inte att personalen går på kurser. Analyserna av 
kulturskillnader mellan olika grupper är väsentliga att till exempel inkludera i skolans 
verksamheter. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (-) har i en motion väckt 26 mars 2018 föreslagit att Uppsala kommun 
initierar projekt som föreläsningar, seminarier och dialog för kommuninvånare, 
kommuntjänstepersoner och politiker för ökad förståelse för värdegrunder och 
kulturer, samt att projektet ska omfatta hela Uppsala kommun och ha fokus på de 
delar av Uppsala som har ett utbrett utanförskap. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. 

Agneta Erikson (S), Eva Moberg (KD), Markus Lagerquist (M) och Mattias Johansson (C) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Stefan Hannas (-) yrkande om bifall 
till motionen och mot Simon Alms (SD) yrkande om avslag till motionen och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 18 februari 2019. 
Kommunstyrelsens förslag den 10 april 2019 § 57. 

Justeran e sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes *g 

Uppsala 
kommun Sida 23 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§239 

Motion av Stefan Hanna (-) om en väg in för föreningstivet 
KSN-2018-1887 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att införa principen en väg in för Uppsalas föreningsliv i enlighet med motionens 
intentioner, samt 

att i övrigt besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stefan Hanna (-) 
med fleras yrkande. 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stefan Hanna (-) med fleras 
yrkande med motiveringen: 
Vi är på övertid med fina ord, vi behöver skyndsamt gå från ord till handling. Bristen på 
kommunikation med till exempel Upsala cykelklubb vittnar om att relationerna mellan 
kommunen och föreningarna inte är på en acceptabel nivå. Jag vill ändå lyfta fram att 
handläggningen av motionen skett på under ett år, vilket är ovanligt. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
28 maj 2018 att införa principen en väg in för Uppsalas föreningsliv i enlighet med 
motionens intentioner samt att skapa förutsättningar för en förening att följa sina 
ärenden i en egen föreningsgrupp inom kommunens digitala ärendesystem. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (-), Madeleine Andersson (M) och Markus Lagerquist (M) yrkar bifall till 
motionen. 

Björn Wall (S), Rickard Lundström (MP), Sarah Havneraas (KD), 011e Romlin (C), Lovisa 
Johansson (Fl) och Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Stefan Hannas (-) med fleras 
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och genomförs. 

Utdragsbestyrkande 

( 



Uppsala 
kommun Sida 24(56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA, bifall till Stefan Hanna (-) med fleras 
yrkande om bifall till motionen röstar NEJ. 
Kommunfullmäktige beslutar med 64 JA-röster mot 15 NEJ-röster att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. En ledamot avstår från att rösta och en ledamot var 
frånvarande vid voteringen. 

Ja-röst avger: 
Erik Petting (5), Caroline Hoffstedt (S), Eva Christiernin (5), Peter Gustavsson (5), Asal 
Gohari (5), Ulrik Wärnsberg (5), Inga-Lill Sjöblom (5), Klas-Herman Lundgren (5), Agneta 
Gille (S), Carl Lindberg (5), Björn Wall (S), Hilde Klasson (S), Loa Mothata (5), Rafael 
Waters (S), Elnaz Alizadeh (5), Pavlos Cavelier Bizas (5), Agneta Erikson (5), Tobias 
Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), Edip Akay (V), lngela 
Ekrelius (V), Therese Rhann (V), Lalla Andersson (V), Mattias Johansson (C), Jonas 
Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åhlund (C), Mohamad Hassan (L), Helena Hedman 
Skoglund (L), Benny Lindholm (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), Amanda 
Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L), Simon Alm (SD), David Perez (SD), Linnea 
Bjuhr (SD), Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), Sarah Havneraas (KD), Margit 
Borgström (KD), Eva Moberg (KD), Evelina Solem (KD), Linda Eskilsson (MP), Rickard 
Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström Källström (MP), Charles Pylad 
(MP), Åsa Strahlemo (MP), Stina Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl), Erik Dagnesjö (S), 
Staffan Yngve (5), Dima Sarsour (5), Anette Fischer (V), Per-Olof Forsblom (V), 011e 
Romlin (C), Rigmor Sten mark (C), Knut Godskesen (SD), Alexander von Uckermann 
(SD), Maffias Holmström (KD) och Christian Hermanson (KD). 

Nej-röst avger: 
Fredrik Ahlstedt (M), Alexandra Steinholtz (M), Christopher Lagerqvist (M), Magnus 
Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), Madeleine 
Andersson (M), Carolina Bringborn (M), Anna-Karin Westerlund (M), Robin Kronvall (M), 
Carolina Zanden (M), Stefan Hanna (-), Fredrik Hultman (M) och Gunnar Hedberg (M). 

Avstår: 
Karin Ericsson (C). 

Frånvarande: 
Anders Grönvall (5). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 februari 2019. 
Kommunstyrelsens förslag den 10 april 2019 § 58. 

Utdragsbestyrkande Justerandes "gn 



Uppsala 
kommun Sida 25 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§ 240 

Motion av Lisen Burmeister (SD) och Kent Kumpula (SD) om 
pulsträning i grundskolan 
KSN-2019-0539 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Simon Alms (SD) 
yrkande. 

Sammanfattning 
Lisen Burmeister och Kent Kumpula (båda SD) föreslår i motion väckt vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2019 att 
- Uppsala kommun arbetar för att införa pulsträning på kommunens grund- och 
gymnasieskolor 
- Uppsala kommun i samråd med utbildningsnämnden undersöker möjligheten att 
genomföra en upphandling av utrustning avsedd för pulsträning i skolan 
- Uppsala kommun tar fram en tidsplan om när pulsträning ska införas. 

Yrkanden 
Asal Gohari (S), Mats Dafnäs (L), Sarah Havneraas (KD), Linda Eskilsson (MP), Madeleine 
Andersson (M), Helena Hed man Skoglund (L) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Simon Alm (SD) yrkar: 
att kommunfullmäktige får en återrapport om skolornas arbete med pulsträning innan 
nästa sommar. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande ställer därefter Simon Alms (SD) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 23 april 2019. 
Kommunstyrelsens förslag den 8 maj 2019 § 99. 

&, 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun Sida 26 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§ 241 

Motion av Stefan Hanna om ekologisk mat 
KSN-2019-0699 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen utifrån föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stefan Hanna (-) 
med fleras yrkande. 

Närvarande ledamöter (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stefan Hanna (-) 
med fleras yrkande. 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Simon Alms (SD) 
yrkande. 

Stefan Hanna(-) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stefan Hanna (-) med fleras 
yrkande med motiveringen: 
Motionens inriktning är viktig och innebär inte att möjligheten att enbart handla upp 
ekologiska produkter inskränks. 

Särskilt yttrande 
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande i bilaga A § 241. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (-) har i en motion väckt 25 februari 2019 föreslagit att ändra 
målsättningen om att ekologisk mat ska utgöra 100 procent av kommunens inköpta 
mat till att 50 procent ska vara ekologisk mat och övriga 50 procent ska vara mat som 
producerats enligt de regler och lagar som gäller för svenska lantbrukare. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (-), Christian Hermansson (KD), Jonas Petersson (C) och Markus 
Lagerquist (M) yrkar bifall till motionen. 

Helena Nordström Källström (MP), Lovisa Johansson (Fl) och Lalla Andersson (V) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Simon Alm (SD) yrkar: 
att det bör vara minst 50% ekologisk mat. 

Stefan Hanna (-) yrkar i andra hand bifall till Simon Alms (SD) ändringsyrkande. 

Utdragsbestyrkande JusterTgn 



Uppsala 
kommun 

Sida 27 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

Protokoll 2019-06-12 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Simon Alms (SD) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Stefan Hanna (-) med fleras 
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA, bifall till Stefan Hanna (-) med fleras 
yrkande om bifall till motionen röstar NEJ. 
Kommunfullmäktige beslutar med 46 JA-röster mot 28 NEJ-röster att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. Sju ledamöter avstår från att rösta. 

Ja-röst avger: 
Erik Petting (S), Caroline Hoffstedt (S), Eva Christiernin (5), Peter Gustavsson (S), Asal 
Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (S), Inga-Lull Sjöblom (S), Klas-Herman Lundgren (S), Agneta 
Gille (5), Carl Lindberg (5), Ylva Stadell (5), Björn Wall (5), Hilde Klasson (5), Loa Mothata 
(5), Rafael Waters (S), Elnaz Alizadeh (5), Pavlos Cavelier Bizas (5), Agneta Erikson (5), 
Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), Ingela Ekrelius 
(V), Therese Rhann (V), Lalla Andersson (V), Mohamad Hassan (L), Helena Hedman 
Skoglund (L), Benny Lindholm (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), Amanda 
Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L), Linda Eskilsson (MP), Rickard Malmström 
(MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström Källström (MP), Charles Pylad (MP), Åsa 
Strahlemo (MP), Stina Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl), Erik Dagnesjö (5), Maria 
Gauffin Röjestål (S), Dima Sarsour (S), Anette Fischer (V), Per-Olof Forsblom (V) och 
Andrea Karnekvist (V). 

Nej-röst avger: 
Fredrik Ahlstedt (M), Alexandra Steinholtz (M), Christopher Lagerqvist (M), Marta 
Obminska (M), Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), Mats 
Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Carolina Bringborn (M), Anna-Karin 
Westertund (M), Robin Kronvall (M), Carolina Zanden (M), Stefan Hanna (-), Mattias 
Johansson (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åhlund (C), Sarah 
Havneraas (KD), Margit Borgström (KD), Eva Moberg (KD), Evelina Solem (KD), Gunnar 
Hedberg (M), Rigmor Stenmark (C), Karin Ericsson (C), Ingmar Jansson (C), Mattias 
Holmström (KD) och Christian Hermanson (KD). 

Avstår: 
Simon Alm (SD), David Perez (SD), Lisen Burmeister (SD), Linnea Bjuhr (SD), Anders 
Sehlin (SD), Roger Thelander (SD) och Alexander von Uckermann (SD). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 10 april 2019. 
Kommunstyrelsens förslag den 8 maj 2019 § 100. 

Justerand sign Utdragsbestyrkande 



C() 
Justerandes n Utdragsbestyrkande 

Uppsala 
kommun Sida 28 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§ 242 

Motion av Jonas Segersam (KD) om Stabby trädgårdsstad 
KSN-2017-3191 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mattias 
Holmström (KD) med fleras yrkande. 

Närvarande ledamöter (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mattias 
Holmström (KD) med fleras yrkande med motiveringen: 
Vi har arbetat ambitiöst för att ta fram ett förslag som innebär att man både kan bevara 
grönområdet på Stabbyfälten, exploatera den södra delen av området, och få ett 
egnahemsområde centralt i Uppsala där familjer kan bygga och äga ett hus till en lägre 
månadskostnad än en nyproducerad hyreslägenhet. 
Vi tycker fortfarande det är viktigt att kommunen jobbar för byggande av småhus också i 
centrala Uppsala, inte bara i Uppsalas kringorter såsom Lindbacken, Gunsta och 
Storvreta. De allra flesta önskar på sikt äga sitt eget boende, och därför bör Uppsala ha 
en aktiv planering för att möta denna efterfrågan och avsätta mark för byggande av 
billiga småhus. 
Vi yrkade därför bifall till denna motion. 

Sammanfattning 
Jonas Segersam (KD) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 11 september 2017 att kommunfullmäktige beslutar 
- att uppdra till kommunstyrelsen att inkorporera iden om Stabby trädgårdsstad i 
programarbetet för Flogsta, 
- att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag för egnahemsområde i Uppsala 
- ett område med egna hem uppförda på mindre tomter som ägs av kommunen och 
upplåts med tomträtt, samt 
- att uppdra till kommunstyrelsen att bevara siktlinjen från Stabbyhöjden ut över fälten 
längs dalabanan mot Husbyborg/Börje. 

Yrkande 
Mattias Holmström (KD) och Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 

Ylva Stadell (S), Lars Friberg (MP), Fredrik Ahlstedt (M), Karin Ericsson (C) och Anders A. 
Aronsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 



Uppsala 
kommun Sida 29 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Maffias Holmström (KD) med fleras 
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 6 maj 2019. 
Kommunstyrelsens förslag den 29 maj 2019 § 111. 

Justerandes sign Utd ragsbestyrka nd e 



Uppsala 
kommun Sida 30 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§ 243 

Motion av Simon Pettersson (SD) om att alla så kallade 
ensamkommande som uppgivit falsk ålder bör lagföras för 
bidragsbrott 
KSN-2019-0701 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Reservation 
Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Simon Alms (SD) 
yrkande. 

Sammanfattning 
Simon Pettersson (SD) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 25 februari 2019 att Uppsala kommun polisanmäler alla som uppgivit falsk ålder 
och att Uppsala kommun kräver tillbaka felaktigt utbetalda bidrag och ersättningar 
från så kallade ensamkommande som uppgivit falsk ålder. 

Yrkanden 
Eva Christiernin (S), Alexandra Steinholtz (M), Per-Olof Forsblom (V) och Stina Jansson 
(Fl) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Simon Alms (SD) yrkande om bifall 
till motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 3 maj 2019. 
Kommunstyrelsens förslag den 29 maj 2019 § 112. 

Utdragsbestyrkande Juster e sign 



Uppsala 
kommun Sida 31 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§ 244 

Motion av Rigmor Stenmark (C) om fler riktade insatser till 
seniorer vid Fyrishov 
KSN-2019-1193 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 
Rigmor Stenmark (C) föreslår i en motion väckt 25 mars 2019 att göra en översyn av 
Fyrishovs befintliga sim- och sportan läggningar i syfte att anpassa dem till äldres 
förutsättningar, så att fler sociala och fysiska aktiviteter kan erbjudas som ett led i 
förebyggande vård. 

Yrkanden 
Rigmor Stenmark (C), Margit Borgström (KD), Cecilia Forss (M), Stina Jansson (Fl), 
Stefan Hanna (-) och Madeleine Andersson (M) yrkar bifall till motionen. 

Björn Wall (5), Karolin Lundström (V) och Simon Alm (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Rigmor Stenmark (C) med fleras 
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA, bifall till Rigmor Stenmark (C) med fleras 
yrkande om bifall till motionen röstar NEJ. 
Kommunfullmäktige beslutar med 49 JA-röster mot 30 NEJ-röster att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. Två ledamöter är frånvarande vid voteringen. 

Ja-röst avger: 
Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (5), Eva Christiernin (S), Peter Gustavsson (S), Asal 
Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (S), Inga-Lilt Sjöblom (S), Klas-Herman Lundgren (S), Agneta 
Gille (S), Carl Lindberg (S), Ylva Stadell (5), Björn Wall (5), Hilde Klasson (S), Loa Mothata 
(S), Elnaz Alizadeh (S), Pavlos Cavelier Bizas (S), Agneta Erikson (S), Tobias Smedberg 
(V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), Ingela Ekrelius (V), Therese Rhann 
(V), Lalla Andersson (V), Mohamad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund (L), Benny 
Lindholm (L), Anders A. Aronsson (L), Amanda Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti 
(L), Simon Alm (SD), David Perez (SD), Lisen Burmeister (SD), Linnea Bjuhr (SD), Anders 
Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), Linda Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP), Lars 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun Sida 32 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

Friberg (MP), Helena Nordström Källström (MP), Charles Pylad (MP), Åsa Strahlemo 
(MP), Erik Dagnesjö (5), Maria Gauffin Röjestål (5), Staffan Yngve (5), Anette Fischer (V), 
Per-Olof Forsblom (V), Andrea Karnekvist (V) och Alexander von Uckermann (SD). 

Nej-röst avger: 
Fredrik Ahlstedt (M), Alexandra Steinholtz (M), Christopher Lagerqvist (M), Marta 
Obminska (M), Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), Mats 
Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Carolina Bringborn (M), Robin Kronvall (M), 
Carolina Zanden (M), Stefan Hanna (-), Mattias Johansson (C), Jonas Petersson (C), 
Diana Zadius (C), Mats Åhlund (C), Sarah Havneraas (KD), Margit Borgström (KD), Eva 
Moberg (KD), Evelina Solem (KD), Stina Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl), Fredrik 
Hultman (M), Gunnar Hedberg (M), 011e Romlin (C), Rigmor Stenmark (C), Karin Ericsson 
(C), Mattias Holmström (KD) och Christian Hermanson (KD). 

Frånvarande 
Rafael Waters (5) och Angelique Prinz Blix (L). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 13 maj 2019. 
Kommunstyrelsens förslag den 29 maj 2019 § 113. 

Utdragsbestyrkande Juster es,sign 



Uppsala 
kommun Sida 33 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§ 245 

Interpellation om analys av nedskärningar ur barn- och 
ungdomsperspektiv från Per-Olof Forsblom (V) 
KSN-2019-1608 

Per-Olof Forsblom (V) har ställt en interpellation till socialnämndens ordförande Eva 
Christiernin (S) som besvarar densamma. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Per-Olof Forsblom (V), Eva Christiernin (S) och Alexandra 
Steinholtz (M). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun Sida 34 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§ 246 

Interpellation om Uppsala kommuns kostnadskontroll av 
modersmålsundervisning från Simon Alm (SD) 
KSN-2019-1609 

Simon Alm (SD) har ställt en interpellation till utbildningsnämnden Helena Hedman 
Skoglund (L) som besvarar densamma. 

Anförande 
Anföranden hålls av Simon Alm (SD), Helena Hedman Skoglund (L), Oscar Matti (L), Asal 
Gohari (S), Stina Jansson (Fl), Hanna Victoria Mörck (V), Christopher Lagerqvist (M), 
Ulrik Wärnsberg (S), Linda Eskilsson (MP), 011e Romlin (C), Lalla Andersson (V) och David 
Perez (SD). 

Utdragsbestyrkande Juster d s sign 



Uppsala 
kommun Sida 35 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§ 247 

Interpellation om arbetskläder till förskolepersonal från Lisen 
Burmeister (SD) 
KSN-2019-1610 

Lisen Burmeister (SD) har ställt en interpellation till utbildningsnämndens ordförande 
Helena Hedman Skoglund (L) som besvarar densamma. 

Anförande 
Anföranden hålls av Lisen Burmeister (SD) och Helena Hedman Skoglund (L). 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun Sida 36(56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§ 248 

Interpellation om enskilda vägar från Jonas Petersson (C) 
KSN-2019-1611 

Jonas Petersson (C) har ställt en interpellation till gatu- och samhällsmiljönämnden 
Rickard Malmström (MP) som besvarar densamma. 

Anförande 
Anföranden hålls av Jonas Petersson (C), Rickard Malmström (MP) och Anders A. 
Aronsson (L). 

Utd ragsbestyrka nd e J uster,34des sign 



Uppsala 
kommun Sida 37(56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§ 249 

Interpellation om antisemitism i Uppsala från Jonas Segersam 
(KD) 
KSN-2019-1891 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande JusterJe sign 



Uppsala 
kommun Sida 38 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§250 

Interpellation om unga kvinnors otrygghet i Uppsala från 
Mattias Holmström (KD) 
KSN-2019-1892 

Mattias Holmström (KD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Erik Petting (S) som besvarar densamma. 

Anförande 
Anföranden hålls av Mattias Holmström (KD), Erik Pelling (S), Hanna Victoria Mörck (V), 
Diana Zadius (C), Stefan Hanna (-), Evelina Solem (KD), Stina Jansson (Fl), Markus 
Lagerquist (M), David Perez (SD), Linda Eskilsson (MP), Lisen Burmeister (SD) och 
Pavlos Cavelier Bizas (5). 

Juster d s sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 39 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§251 

Interpellation om offentliga toaletter från Simon Pettersson 
(SD) 
KSN-2019-1893 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justera "sign 



c-t-}  JusteraD4es sign Utdragsbestyrkande 

Uppsala 
kommun Sida 40 (56) 

Kommunfullmäktige Sa mmanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§252 

Interpellation om kopplingar mellan välfärdsföretag och grov 
ekonomisk brottslighet från Tobias Smedberg (V) 
KSN-2019-1894 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 



Uppsala 
kommun Sida 41(S6) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§ 253 

Interpellation om barnens plats i en växande kommun från 
Hanna Victoria Mörck (V) 
KSN-2019-1895 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Juster es sign Utd ragsbestyrkand e 



Uppsala 
kommun Sida 42 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§ 254 

Interpellation om arbetet mot psykisk ohälsa från Fredrik 
Ahlstedt (M) 
KSN-2019-1896 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande JusterapJe,s sign 



Uppsala 
kommun Sida 43 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§ 255 

Interpellation om närvaron i skolan från Christopher Lagerqvist 

(M) 
KSN-2019-1897 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande Jus7ra7t s sign , n  (-; 



Justerar) es sign 

Uppsala 
kommun Sida 44(56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§256 

Interpellation om stöd till fiberföreningar och villaägare som 
inte får bredbandsanslutning från Mattias Johansson (C) 
KSN-2019-1898 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun Sida 45 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§257 

Fråga om ungdomens hus från Arne Sande= (M) 
KSN-2019-0351 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utd ragsbestyrkand e Juster d s sign 



Uppsala 
kommun Sida 46 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§258 

Fråga om ordningsvakter i Uppsala från Jonas Segersam (KD) 
KSN-2019-0351 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justere sign 



Uppsala 
kommun Sida 47(56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§259 

Fråga om dubbdäcksförbud från Markus Lagerquist (M) 
KSN-2019-0351 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Just  .gs sign  Utdragsbestyrkande 



Utdragsbestyrkande sign 

Uppsala 
kommun Sida 48 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§ 260 

Fråga om markeringsavgiften från Madeleine Andersson (M) 
KSN-2019-0351 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 



Uppsala 
kommun 

Sida 49 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§261 

Fråga om Sunnerstabacken från Madeleine Andersson (M) 
KSN-2019-0351 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerandqs sign 



Uppsala 
kommun Sida 50 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§ 262 

Fråga om trygghetskameror i centrum från Fredrik Ahlstedt (M) 
KSN-2019-0351 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Justera4sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun Sida 51. (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§263 

Fråga om trafiksäkerhet efter dödsolycka i Gottsunda från 
Tobias Smedberg (V) 
KSN-2019-0351 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utd ragsbestyrka nd e Juster des sign 

C 



Uppsala 
kommun Sida 52 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§ 264 

Fråga om bolagsstyrelsers ansvar från Stefan Hanna (-) 
KSN-2019-0351 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande C

...._.

6
) 

 Just sign 

T69-_ 



Uppsala 
kommun Sida 53 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§ 265 

Fråga om klimatneutral fjärrvärme från Lovisa Johansson (Fl) 
KSN-2019-0351 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Just a de sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

Uppsala 
kommun Sida 54(56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§266 

Fråga om otillåten andrahandsuthyrning från Cecilia Forss (M) 
KSN-2019-0351 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande (5 '- -5-a--- 



Uppsala 
kommun 

Sida 55 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

Protokoll 2019-06-12 

§267 

Fråga om informationsdag om tiggeri från Rigmor Stenmark (C) 
KSN-2019-0351 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande Juste dg,b sign 



Utdragsbestyrkande Justerrii sign 

Uppsala 
kommun Sida 56 (56) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
Protokoll 2019-06-12 

§268 

Fråga om gatuarbeten i Uppsala kommun från Rigmor 
Stenmark (C) 
KSN-2019-0351 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 



KF 2019-06-12 § 241 bilaga A 

Ärende 20 

Motion av Stefan Hanna (-) om ekologisk mat 

Särskilt yttrande 

Centerpartiet 

Centerpartiet ställer sig positiva till intentionen i motionen då den är i linje med partiets politik och vi 

bifaller motionen. Vi vill dock differentiera frågan något. Ekologisk produktion bidrar till en hållbar 

produktion. Den har under lång tid varit spjutspetsen i utvecklingen mot en hållbar 

livsmedelsproduktion. Den är dock inte en hundraprocentig lösning då ekologisk produktion inte 

möjliggör insatser som ur miljö- och klimatsynpunkt är den bästa lösningen. Det finns marker och 

grödor där ekologisk produktion inte är den mest effektiva. Som exempel kan nämnas att en dåligt 

etablerad gröda med låg avkastning leder till att det inte finns någon växtlighet som kan ta upp 

tillgänglig näring dvs. vi  får en näringsförlust som läcker till sjöar och vattendrag och därmed bidrar 

till övergödningen. En dåligt etablerad gröda ökar även risken för erosion då det inte finns ett 

rotsystem som binder jordpartiklarna. 

Det finns vidare stora värden med att gynna lokala lantbruksföretag. De bidrar inte bara med 

livsmedelsprodukter utan även till markhävd (öppna landskap), en levande landsbygd ökar landets 

självförsörjningsgrad och, inte att förringa, närheten till lantbruksnäringen för våra 

kommuninnevånare. Centerpartiet anser att det är viktigt att sprida kunskap om på det sätt våra 

livsmedel produceras och värdet av att ha en närhet till detta. 

Centerpartiet vill gynna ekologisk produktion. Vi vill även gynna lokal och svensk produktion. Svenskt 

lantbruk har kommit väldigt långt gällande miljö- och klimathänsyn jämfört med många andra 

västerländska nationer. Vad som kan anses vara lokal produktion beror på vilket livsmedel vi pratar 

om, exempelvis mjölk- och köttprodukter lokalproduceras inom kommunen eller regionen. Pratar vi 

om sockerbetor eller morötter är lokalproducerat från Skåne, Gotland och Öland. Detta är bara några 

exempel. 

Det finns även livsmedel som vi idag inte odlar kommersiellt inom landet; kaffe, exotiska frukter, 

grönsaker under vintersäsongen mm. Här finns stora skillnader ifråga om miljö- och klimatpåverkan. 

Det är inte alltid den mest geografiskt närbelägna platsen som är mest "miljö- och klimatsmarta"; 

exempelvis skillnaden mellan holländska tomater som drivs upp i växthus med oljeeldning jämfört 

med spanska som drivs upp på friland. Det senare har kanske däremot krävt större insatser i form av 

kemisk bekämpning. 

Det finns inga enkla svar utan det beror på... Det kommunen kan göra är att gynna principer, dvs. 

närodlat och/eller ekologiskt samt att produkter som importeras uppfyller samma miljö- och 

djurskyddskrav som ställs på den svenska produktionen. Kommunen bör även upphandla utifrån 

säsong; vi behöver inte äta tomater i december som då inte är möjligt att producera lokalt. 

För Centerpartiet 
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Jonas Petersson (C), gruppledare 
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