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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 4
november 2019

Plats och tid

Uppsala Konsert & Kongress, sal B,måndagen den 4 november och tisdagen den 5
novemberklockan 09:00–22:00

Sammanträdesplan

Måndagen inleds med ärende 1 och 2. Därefter ägnas dagen åt ärende 3,debatt avMål
och budget 2020 med plan för 2021-2022,samt skattesats 2020, se punkt 2.3 i bifogat
planeringsdokument.

Tisdagen inleds med ärende 4 och därefter följs föredragningslistan fram till lunch
klockan 12:00. Klockan 13:00 påbörjasbeslutsfattandet i ärende 3 Mål och budget 2020
med plan för 2021-2022 samt skattesats 2020. Därefter återgår sammanträdet till att
följa föredragningslista

Ordförande

Eva Edwardsson (L)

Sekreterare

John Hammar

Kommunfullmäktige Datum:
Kallelse 2019-10-24

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

  

 Måndag den 4 november  

1. Val av justerare samt justeringsdag  

2. Fastställande av föredragningslista  

3. Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 samt skattesats 2020 

 

KSN-2018-3573 
 
Ärendet debatteras under måndagen och beslut fattas under tisdagen från klockan 

13.00. 

  

 

   

 Tisdag den 5 november  

4. Anmälningsärenden till kommunfullmäktige den 4-5 november 2019 

 
KSN-2019-2666 
 

Handlingen publiceras veckan före sammanträdet. 
  

 

5. Inlämnade frågor från ledamöter och ersättare den 4-5 november 2019 
 

KSN-2019-0351 
 

Handlingen publiceras veckan före sammanträdet. 
 

 

6. Inlämnade interpellationer från ledamöter och ersättare den 4-5 november 

2019 

 
KSN-2019-2683 

 

Handlingen publiceras veckan före sammanträdet. 
  

 

7. Inlämnade motioner från ledamöter och ersättare den 4-5 november 2019 

 
KSN-2019-2688 

 

Handlingen publiceras veckan före sammanträdet. 
  

 

8. Valärenden 

 
KSN-2019-0453 
 
Handlingen publiceras veckan före sammanträdet. 
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9. Uppföljning per augusti och helårsprognos 2019 

 
KSN-2019-2754 

  

 

10. Ändring av bolagsordningar för bolagen i stadshuskoncernen 
 
KSN-2019-02845 
 

 

11. Bildande av aktiebolag för fastighetsägande samt uppdrag om överlåtelse av 
de fastighetsägande bolagen 
 
KSN-2019-0957 

 

 

12. Revidering av Uppsala kommuns revisionsreglemente 

 

KSN-2019-2562 
  

 

13. Program och handlingsplan för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik 

 
KSN-2018-2210 
 

 

14. Inrättande av landsbygdsberedning 
 

KSN-2019-1531 
 

 

15. Förändring av avfallsföreskrift för att införa papperspåsar i 

matavfallsinsamlingen 

 
KSN-2019-2757 

 

 

16. Svar på motion om att införa miljözon 3 i Södra staden from år 2022 av Mia 

Nordström (C) 
 
KSN-2018-3412 
 

 

17. Svar på motioner om sex timmars arbetsdag på försök i förskolan, 
socialtjänsten och äldreomsorgen från Tobias Smedberg (V) 
 
KSN-2019-0535 

 

 

18. Svar på motion om simundervisning för barn i förskoleklass 
 

KSN-2019-0704 
 

 

19. Svar på motion av Jonas Petersson (C) om förlängning av Flogstaleden till 

Stenhagen 
 
KSN-2019-1206 
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20. Svar på motion om automatisering av närvarokontroll i klassrummen från 

Simon Alm (SD) 
 

KSN-2019-1598 
 

 

21. Interpellation om inkludering vid toaletterna från Artemis Lumarker (V) 
 
KSN-2019-03062 

 

 

22. Interpellation om stöd till Quidditch från Artemis Lumarker (V) 
 
KSN-2019-03063 

 

 

23. Interpellation om Uppsala kommuns kommunikationsstab från Mattias 

Holmström (KD) 

 
KSN-2019-03064 

 

 

24. Interpellation om vattenförsörjning från Jonas Segersam (KD) 
 
KSN-2019-03065 

 

 

25. Interpellation om Våldet går inte i pension från Stina Jansson (FI) 

 
KSN-2019-03066 

 

 

   

 Bordlagda frågor  

   

26. Fråga om snubbelstenar i Uppsala stad från Mattias Johansson (C) 

 
KSN-2019-0351 

 

 

27. Fråga om restaurang Skeppets förtöjning från Cecilia Forss (M) 
 

KSN-2019-0351 
 

 

   
 



  

Planering inför kommunfullmäktiges debatt vid sammanträdet den 4-5 
november 2019 om mål och budget 2020  

1. Praktisk information 
 

1.1 Tider 

Sammanträdet börjar kl. 9.00, båda dagarna. 

Lunch kl. 12.00-13.00, båda dagarna 

Middag kl. 18.00-19.00, båda dagarna. 

Sammanträdet inleds på måndagen med beslut om justeringspersoner och fastställande 
av föredragningslistan. Därefter reserveras resten av måndagen åt debatt om mål och 
budget. 

Tisdagen inleds med anmälningsärenden, inlämnade frågor, nya interpellationer, nya 
motioner samt valärenden. Därefter inleder kommunrevisionen följt av beslut om 
delårsbokslutet. Därefter följer ordinarie beslutsärenden. Efter lunch på tisdagen tar vi 
beslutspunkterna i mål och budgetärendet. 

 

1.2 Förbeställning av mat 

Det kommer att vara möjligt att förbeställa och förbetala lunch i pausbaren utanför sam-
manträdessalen. Särskilt reserverade bord för fullmäktiges ledamöter i kommer att finnas i 
restaurangen på UKK.  

För middagsbeställning gäller som tidigare att det går att förbetala fram till 14.30 (sallader, 
smörgåsar och soppa) om man vill äta på UKK. 

 

2. Allmän debatt om mål och budget 
 

2.1 Inledning 
I den allmänna debatten inleds med anföranden av gruppledarna. Talartiden är 8 minuter 
för kommunstyrelsens ordförande samt andre vice ordförande och 6 minuter vardera för 
övriga gruppledare. Därefter 2 replikomgångar om vardera 2 minuter.  
 
Talarordningen följer partiernas mandatfördelning i fullmäktige.  



 

2.2. Den allmänna debatten - föranmälan  
Om partierna har ”huvudtalare” för avsnitten B – E i debatten kan dessa föranmälas till 
talarlistan. Föranmälda talare får ordet före de ledamöter som begär ordet vid 
sammanträdet. Föranmälda huvudtalare får fyra minuters talartid, utan replikrätt och 
talarordningen följer partiernas mandatfördelning i fullmäktige. Efter de föranmälda 
talarna är debatten fri, och talartiden är då högst två minuter per anförande och ingen 
replikrätt föreligger.  
 
Föranmälan av talare ska ske senast onsdag den 30 oktober kl. 09.00 till 
kommunfullmäktiges sekreterare John Hammar.  

 
Upprop görs båda dagarna vid sammanträdets början kl. 9.00. Detta innebär att ledamöter 
som deltar i uppropet och som avbryter tjänstgöringen under dagen inte kan tjänstgöra 
mer under samma dag. Detta gäller inte ersättare, som kan avbryta tjänstgöring och 
komma tillbaka under samma dag. 
 

2.3 Planering av den allmänna debatten 
En uppskattad tidsåtgång samt start/sluttid för respektive del av den allmänna debatten 
redovisas nedan.  

När tiden är ute för ett visst avsnitt avbryts debatten och kvarvarande anmälda talare 
noteras på en ”resttalarlista” och ges möjlighet att återkomma, när debatten på resp. 
avsnitt återupptas, vilket sker då samtliga avsnitt behandlats. Inga nya talare kan anmäla 
sig efter avslutad debattomgång. 

Uppskattad tidsåtgång  

Måndag den 4 november 
 

A Gruppledardebatt om 
kommunstyrelsen samt ägardirektiv, 
avkastningskrav och investeringsnivåer 
för Uppsala Stadshus AB och 
dotterbolagen i Stadshuskoncernen 
 

2 h 09.00-11.00 
 
 
 
 

B Stadsbyggnad, inkl. berörda bolag, 
relevanta investeringar och taxor 
Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Plan- och byggnadsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Räddningsnämnden 
Namngivningsnämnden 

2 h 11.00-12.00 
13.00-14.00 

C Vård och omsorg, inkl. berörda bolag, 
relevanta investeringar och taxor  

2 h  
 

14.00 – 16.00 



Äldrenämnden 
Omsorgsnämnden 
Socialnämnden 
Överförmyndarnämnden 

D Utbildning och arbete, inkl. berörda 
bolag, relevanta investeringar och taxor 
Utbildningsnämnden 
Arbetsmarknadsnämnden 
 

2 h  16.00 – 18.00  
 

E Kultur, idrott och fritid inkl. berörda        
bolag, relevanta investeringar och taxor 
Kulturnämnden 
Idrotts- och fritidsnämnden 
   

1 h 30 min 19.00 – 20.30 

F Restlista 1 h 20.30 – 21.30 
 

Tisdag den 5 november 
 

G Beslut 1 h 13.00 – 14.00 
 

Med vänlig hälsning 
 
Eva Edwardsson 
ordförande i kommunfullmäktige 
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