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Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Kommunfullmäktige kallas till 
sammanträde måndagen den 26 april 
2021 

Plats och tid 
Uppsala Konsert & Kongress, sal B samt på distans, klockan 13:15.  

Om sammanträdet 

På grund av den fortsatt höga risken för smittspridning och de rådande 
rekommendationerna uppmanas samtliga ledamöter och ersättare att delta på 
distans. 

Önskar du tillgång till en egen plats för distansdeltagande kan det ordnas i separat sal 
på UKK. Anmäl i så fall intresse till kommunfullmäktiges sekreterare senast onsdagen 
den 21 mars klockan 12:00. 

Hålltider 

12:45-13:15 Inloggning i Zoom och KF-Möte. Ersättning utgår från klockan 12:45 för de 
som loggar in då. 

13:15 Sammanträdet inleds. Debattupplägg för årsbokslutsdebatt skickas ut separat. 

Gemensamma pauser 15:00-15:15, 16:25-16:30, 18:00-19:00, 20:30-20:35. 

Justering 

Fullmäktiges protokoll föreslås denna gång justeras av Miljöpartiet och 
Sverigedemokraterna onsdagen den 5 maj 2021 klockan 17.15 på Stationsgatan 12. 

Ordförande  
Eva Edwardsson (L) 

Sekreterare  
John Hammar, john.hammar@uppsala.se 

  

Kommunfullmäktige Datum: 
Kallelse 2021-04-15 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Föredragningslista  

1. Val av justerare samt justeringsdag  

2. Fastställande av föredragningslista  

3. Inlämnade frågor 26 april 2021 

 
KSN-2021-00095 
Sen handling 
Publiceras veckan före sammanträdet. 
  

 

4. Inlämnade interpellationer 26 april 2021 
 
KSN-2021-00094 
Sen handling 
Publiceras veckan före sammanträdet. 
  

 

5. Inlämnade motioner 26 april 2021 
 
KSN-2021-00093 
Sen handling 
Publiceras veckan före sammanträdet. 
  

 

6. Anmälningsärenden 26 april 2021 
 
KSN-2021-00096 
Sen handling 
Publiceras veckan före sammanträdet. 
 

 

7. Avsägelser och entlediganden 26 april 2021 
 
KSN-2021-00092 
Sen handling 
Publiceras veckan före sammanträdet. 
  

 

8. Fyllnadsval 26 april 2021 
 
KSN-2021-00092 
Sen handling 
Publiceras veckan före sammanträdet. 
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9. Årsbokslut och årsredovisning 2020 
 
KSN-2020-03636 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 7 april 2021 § 84 
• Arbetsutskottets förslag 6 april 2021 § 109 
• Tjänsteskrivelse daterad 29 mars 2021 
• Årsbokslut och årsredovisning 2020 
• Bilaga 1 Redovisning av internkontroll 2020 
• Bilaga 2 Verksamhet i förvaltningsform och bolagsform  
• Bilaga 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och 

indikatorer, samt nationella nyckeltal för Agenda 2030 
• Bilaga 4 Jämställdhetsbokslut 2020 i Uppsala kommun 
• Bilaga 5 Frivillig lokal uppföljning av Agenda 2030 
• Bilaga 6 Uppsala Stadshus AB:s årsredovisning 2020 

  

 

10. Revisionsberättelser avseende Uppsala kommuns verksamhet under 2020 och 
fråga om ansvarsfrihet 
 
Sen handling 
Publiceras veckan före sammanträdet. 
 

 

11. Revisorsrapport i enlighet med 7 § Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella 
förbindelser med mera 
 
KSN-2021-01030 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 7 april 2021 § 85 
• Tjänsteskrivelse daterad 30 mars 2020 
• Protokollsutdrag från Uppsala Stadshus AB 16 mars 2021 § 13 
• Bilaga 1, Uppsalahem AB:s redovisning samt revisionsrapport 
• Bilaga 2, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB:s redovisning samt 

revisionsrapport 
• Bilaga 3, Uppsala Vatten och Avfall AB:s redovisning och revisionsrapport 

  

 

12. Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige 
 
KSN-2021-00240 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 7 april 2021 § 86 
• Arbetsutskottets förslag 9 mars 2021 § 74 
• Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2021 
• Bilaga, Sammanställning över motioner som inte slutgiltigt behandlats av 

fullmäktige 
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Motioner 
 

13. Svar på motion om en sjuk kommun från Jonas Petersson (C) 
 
KSN-2019-03071 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 7 april 2021 § 88 
• Arbetsutskottets förslag 2 mars 2021 § 64 
• Tjänsteskrivelse daterad 17 februari 2021 
• Bilaga, Motion om en sjuk kommun från Jonas Petersson (C) 

  

 

14. Svar på motion om barns utsatthet för våld i hemmet från Lovisa Johansson 
(FI) och Stina Jansson (FI) 
 
KSN-2019-03838 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 7 april 2021 § 89 
• Arbetsutskottets förslag 23 mars 2021 § 91 
• Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021 
• Bilaga 1, Motion om barns utsatthet för våld i hemmet från Lovisa 

Johansson (FI)  
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från socialnämnden 17 februari 2021 

  

 

15. Svar på motion om våldet går inte i pension från Lovisa Johansson (FI) och 
Stina Jansson (FI) 
 
KSN-2019-03843 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 7 april 2021 § 90 
• Arbetsutskottets förslag 23 mars 2021 § 92 
• Tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2021 
• Bilaga 1, Motion om våldet går inte i pension från Lovisa Johansson (FI) och 

Stina Jansson (FI) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från äldrenämnden 28 januari 2021 

  

 

16. Svar på motion om att i skrivelser från kommunen inkludera fler former av våld 
i relationer från Lisen Burmeister (SD) 
 
KSN-2020-00804 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 7 april 2021 § 91 
• Arbetsutskottets förslag 23 mars 2021 § 93 
• Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021 
• Bilaga 1, Motion om att inkludera fler former av våld från Lisen Burmeister 

(SD) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från socialnämnden 17 februari 2021 
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17. Svar på motion om kostnadsfria mensskydd från Stina Jansson (FI) och Lovisa 
Johansson (FI) 
 
KSN-2020-01319 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 7 april 2021 § 92 
• Arbetsutskottets förslag 2 mars 2021 § 66 
• Tjänsteskrivelse daterad 20 januari 2021 
• Bilaga 1, Motion om kostnadsfria mensskydd från Stina Jansson (FI) och 

Lovisa Johansson (FI) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 5 oktober 2020 
• Bilaga 3, Svar på motion om gratis mensskydd till unga tjejer från Tobias 

Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) 
  

 

18. Svar på motion om lokal flaggdag från Mattias Johansson (C) 
 
KSN-2020-01620 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 7 april 2021 § 93 
• Arbetsutskottets förslag 2 mars 2021 § 67 
• Tjänsteskrivelse daterad 9 februari 2021 
• Bilaga, Motion om lokal flaggdag från Mattias Johansson (C) 

  

 

19. Svar på motion om kommunalt beredskapslager från Tobias Smedberg (V) 
 
KSN-2020-01621 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 7 april 2021 § 94 
• Arbetsutskottets förslag 2 mars 2021 § 68 
• Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2021 
• Bilaga 1, Motion om kommunalt beredskapslager från Tobias Smedberg (V) 

  

 

20. Svar på motion om upprustning och plantering av träd och grönska i Uppsala 
från Mats Åhlund (C) 
 
KSN-2020-02125 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 7 april 2021 § 95 
• Arbetsutskottets förslag 23 mars 2021 § 94 
• Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021 
• Bilaga 1, Motion om upprustning och plantering av träd och grönska i 

Uppsala från Mats Åhlund (C) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 16 

februari 2021 
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21. Svar på motion om återkopplingstid vid föreningars ärenden med Uppsala från 
Stefan Hanna (-) 
 
KSN-2020-02127 
 
Beslutsunderlag  

• Kommunstyrelsens förslag 7 april 2021 § 96 
• Arbetsutskottets förslag 23 mars 2021 § 95 
• Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021 
• Bilaga, Motion om återkopplingstid vid föreningars ärenden med Uppsala 

kommun från Stefan Hanna (-) 
  

 

22. Svar på motion om demensförebyggande arbete från Linnea Bjuhr (SD) 
 
KSN-2020-02782 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 7 april 2021 § 97 
• Arbetsutskottets förslag 9 mars 2021 § 75 
• Tjänsteskrivelse daterad 26 februari 2021 
• Bilaga 1, Motion om demensförebyggande arbete från Linnea Bjuhr (SD) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från äldrenämnden 28 januari 2021 

  

 

23. Svar på motion om friytor på förskolor från Lisen Burmeister (SD) 
 
KSN-2020-02783 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 7 april 2021 § 98 
• Arbetsutskottets förslag 9 mars 2021 § 76 
• Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2021 
• Bilaga 1, Motion om friytor på förskolor från Lisen Burmeister (SD) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden 18 februari 

2021 
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Interpellationer 
 

24. Interpellation om otryggheten i Storvreta från Jonas Segersam (KD) 
 
KSN-2021-00941 
 

 

25. Interpellation om sjukskrivningar på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa 
från Evelina Solem (KD) 
 
KSN-2021-00942 
 

 

26. Interpellation om att motverka övergrepp inom idrott från Linnea Bjuhr (SD) 
 
KSN-2021-00935 
 

 

27. Interpellation om digitalt utanförskap för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning från Lovisa Johansson (FI) 
 
KSN-2021-00938 
 

 

28. Interpellation om medborgardialoger från Karolin Lundström (V) 
 
KSN-2021-00940 
 

 

29. Interpellation om framtidens skyddsrum från Jonas Petersson (C) 
 
KSN-2021-00939 
 

 

30. Interpellation om demokrati från Jonas Segersam (KD) 
 
KSN-2021-00936 
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Regler för debatten med anledning av ärendena Årsbokslut 
och årsredovisning 2020 och Revisionsberättelser avseende 
Uppsala kommuns verksamhet under 2020 och fråga om 
ansvarsfrihet  
Debatt och beslutsordning avseende ärendena 9. Årsbokslut och årsredovisning 2020 
och 10. Revisionsberättelser avseende Uppsala kommuns verksamhet under 2020 och 
fråga om ansvarsfrihet vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2021. 

Föranmälda talare i avsnitt 1-4 anmäls till kommunfullmäktiges sekreterare senast 
torsdagen den 22 april klockan 12:00. 

Årsbokslutsdebatten inleds direkt efter ärende 2 Fastställande av 
föredragningslista. Ungefärliga tider anges vid varje stycke nedan. Detta innebär att 
ärende 3-8 och 11-30 tas i ordning efter beslut i ärende 10 Revisionsberättelser 
avseende Uppsala kommuns verksamhet under 2020 och fråga om ansvarsfrihet. 

Anförande av ekonomidirektör (13:25-13:35) 

Anförande av ekonomidirektören. 10 minuter 

Anförande av lekmannarevisor och sakkunnigt biträde (13:35-13:50) 

Anförande av kommunrevisionen samt det sakkunniga biträdet. 15 minuter. 

Gruppledardebatt (13:50-15:00) 

Gruppledarna i ordning efter mandat i fullmäktige. KS ordförande och KS andre vice 
ordförande 5 minuters talartid. Övriga gruppledare 4 minuters talartid. Därefter två 
omgångar med 2 minuters talartid i första omgången och 1 minut i den andra 
omgången. Ingen replikrätt under detta avsnitt. 40+20+10 minuter. 

PAUS 15 min (15:00-15:15) 

Allmän debatt 

Efter gruppledardebatten delas debatten in i fyra avsnitt. Partierna har möjlighet att 
föranmäla en talare under varje avsnitt. Föranmälda talare i ordning efter mandat i 
fullmäktige. Talartid 2 minuter och replikrätt om 1 minut. Därefter fri debatt med 
talartid 2 minuter och replikrätt om 1 minut. Varje avsnitt har en tidsbegränsning.  

Kommunfullmäktiges presidium Datum:  
Information 2021-04-15  
  
Handläggare:   
John Hammar  
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Avsnitt 1 (15:15-15:55) 

Ärenden inom följande nämnder: gatu- och samhällsmiljönämnden, plan- och 
byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, idrotts – och fritidsnämnden och 
kulturnämnden, inklusive berörda bolag. 40 minuter. 

Avsnitt 2 (15:55-16:25) 

Ärenden inom följande nämnder: utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden, 
inklusive berörda bolag. 30 minuter 

PAUS 5 min (16:25-16:30) 

Avsnitt 3 (16:30-17:00) 

Ärenden inom följande nämnder: socialnämnden, äldrenämnden och 
omsorgsnämnden, inklusive berörda bolag. 30 minuter 

Avsnitt 4 (17:00-17:30) 

Ärenden inom följande nämnder: räddningsnämnden, namngivningsnämnden och 
överförmyndarnämnden samt arbetsgivarfrågor, övrigt och eventuellt tid för talare 
från avsnitt B-D på restlista. 30 minuter 

Beslut i ärende 9. Årsbokslut och årsredovisning 2020 

Debatt och beslut i ärende 10. Revisionsberättelser avseende Uppsala kommuns 
verksamhet under 2020 och fråga om ansvarsfrihet  

 

 

Eva Edwardsson 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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