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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-06-11
Plats och tid:
Presidium:

Uppsala Konsert och Kongress, sal B, 9:00 — 22:06
Ajourneringar 12:00 — 13:00 och 18:00 — 19:00.
Carl Lindberg (S), ordförande
Ledamöter
Johan Edstav (MP), 1:e vice ordförande
och ersättare:
Magnus Åkerman (M), 2:e vice ordförande

Övriga
deltagare:

Ingela Persson, kommunsekreterare
Lars Niska, nämndsekreterare
Lena Grapp, stadsjurist
Kai Sällström, kommunjurist

Utses att justera:

Eva Adler (MP) och
Alexandra Steinholtz (M)

Justeringens
plats och tid:

StatiorAgatan

Paragrafer:

Redovisas i bilaga 1.

124 - 167

den 19 juni 2018.

Underskrifter:
Carl Lindberg, ordförande §124-140,
148-152, 6 167

ohan Edstav, ordförande § 141-147,
153-159

Eva Adler, justerare

Alexandra Steinholtz, justerare

Lars Niska, sekreterare
ANSLAG/BEVIS
Organ:
Datum:
Anslag sätts upp:
Protokollet finns
tillgängligt på:

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens
anslagstavla.
Kommunfullmäktige
2018-06-11
2018-06-20

Sista dag att överklaga:
Anslaget tas ner:

www.uppsala.se och kommunledningskontoret

Underskrift:
Lars Niska, sekreterare

2018-07-11
2018-07-12

Närvarolista Uppsala kommunfullmäktige 2018-06-11, bilaga 1
Närvarande ledamöter:
Marlene Burwick (S)
Erik Pelling (S)
Caroline Hoffstedt (S)
Ulrik Wärnsberg (S)
Hilde Klasson (S)
Gustaf Lantz (S)
Elnaz Alizadeh (S)
Peter Gustavsson (S)
Carl Lindberg (S)
Staffan Yngve (S)
Monica Östman (S)
Inga-Lill Sjöblom (S)
Susanne Eriksson (S)
Mattias Kristenson (S)
Eva Christiernin (S)
Ove Hjorth (S)
Klas-Herman Lundgren (S)
Ylva Stadell (S)
Stavros Giangozoglou (S)
Fredrik Ahlstedt (M)
Marta Obminska (M)
Therez Olsson (M)
Inger Söderberg (M)
Liv Hahne (M)
Alexandra Steinholtz (M)
Markus Lagerquist (M)
Cecilia Forss (M)
Mats Gyllander (M)
Christopher Lagerqvist (M)
Kristian P Ljungberg (M)
Magnus Åkerman (M)
Rickard Steinholtz (M)
Gunnar Hedberg (M)
Hannes Beckman (M)
Maria Gardfjell (MP)
Rickard Malmström (MP)
Linda Eskilsson (MP)
Mohamad Tahir (MP)
Tarja Onegård (MP)
Eva Adler (MP)
Trond Svendsen (MP)
Johan Edstav (MP)
Ahmad Orfali (MP)
Hona Szatmari Waldau (V)
Hanna Mörck (V)
Sverker /blund (V)
Karolin Lundström (V)
Tobias Smedberg (V)
Liza Boöthius (V)
Kjell Haglund (V)
Mohamad Hassan (L)
Malin Sjöberg Högrell (L)
Eva Edwardsson (L)
Peter Nordgren (L)

Paragraf
124-154
134-167

136-167

138-152
124-152
153-167
153-167
124-152
139-167
124-152

139-167
125-167
152-167

159-167
152-167
124-162
124-138
138-160

139-167
126-167

134-159
128-167

Närvarande ledamöter
Anders A Aronsson (L)
Anders Westerlind (L)
Stefan Hanna (C)
Anne Lennartsson (C)
Örjan Berglund (C)
Ehsan Nasari (C)
Cecilia Oksanen (C)
Simon Alm (SD)
David Perez (SD)
Jonas Segersam (KD)
Martin Wisell (KD)
Torbjörn Aronson (KD)
Margit Borgström (KD)
Mona Camara Sylvan (Fl)
Tomas Karlsson (Fl)
Tjänstgörande ersättare:
Kjell Viberg (S)
Peder Granath (S)
Maria Gauffin-Röjestål (S)
Rafael Waters (S)
Maria Patel (S)

Bedo Kaplan (5)
Kerstin Westman (S)
Björn Wall (S)
Gunilla Oltner (S)
Arne Sandemo (M)

Paragraf

137-167

Paragraf
124-133

153-167
124-135,
153-167
124-137
124-152,
155-167

124-138,
153-167
Carolina Bringbom (M)
124-138
Bekir Jusufbasic (M)
124-151
Madelene Andersson (M)
124-151
Stig Rådahl (M)
124-158
Helena Nordström-Källström (MP) 135-167
Per-Eric Rosen (MP)
Siw Björkgren (MP)
Salvador Rincon-Amat (MP)
Florian Burmeister (V)
124-138
124-125
Bodil Brutemark (V)
Daniel Rogozinski (V)
Agneta Simonsson (L)
124-127
Thea Andersson (L)
Ludvig Arbin (L)
124-13,
160-167
Ulf Schmidt (C)
Karin Ericsson (C)
124-136
Anders Sehlin (SD)
Lisen Burmeister (SD)
Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Jonny Husen (S), My Lilja (S), Johan Carlsson
(M), Mats Hansen (n, Angelique Prinz Blix
(L), Ingmar Jansson (C), Ulla Johansson (KD),
Ingemar Wirsen (KD), Sadaf Nasiripour (Fl) och
Josef Safady /blund (Fl).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-06-11

§ 124

Val av justerare samt tid och plats för justering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Eva Adler (MP) och Alexandra Steinholtz (M) till justerare,
att utse Tarja Onegård (MP) och Christopher Lagerqvist (M) till ersättare för justerarna, samt
att justeringen äger rum tisdagen den 19 juni 2018 klockan 09:30 på Stationsgatan 12.

Justerandes ig)i

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-06-11

§ 125

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa föredragningslistan enligt ordförandens förslag med ändringen att ärende 15. Utse
dataskyddsombud stryks från dagordning.

Sammanfattning
Mockan 13:00 delas det vid sammanträdet för första gången ut omsorgspris till medarbetare
inom kommun. Äldrenämndens omsorgspris går till undersköterska Jessica Thunander,
omsorgnämndens omsorgspris går till avlösare Pia-Maria Öqvist och socialnämndens
omsorgspris går till socionom Ulf Wennström.

Justerandes si

ace
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Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-06-11

§ 126

Anmälningsärenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden till protokollet.

Förteckning över anmälningsärenden
Anmälan av
Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut första kvartalet 2018 från omsorgsnämnden (KSN2018-1848) .
Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut första kvartalet 2018 från socialnämnden (KSN2018-1896).
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL första kvartalet 2018
(KSN-2018-1958).

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-06-11

§ 127

Inlämnade frågor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att inte medge att "Fråga av Simon Alm (SD) om böneutrop i Uppsala får framställas", samt
att medge att övriga inlämnade frågor får framställas och besvaras vid sammanträdet.

Yrkanden
Ordförande Carl Lindberg (S) yrkar att inte medge att "Fråga av Simon Alm (SD) om böneutrop i
Uppsala" får framställas utifrån 5 kap. 59 § kommunallagen.
Simon Alm (SD) yrkar att medge att "Fråga av Simon Alm (SD) om böneutrop i Uppsala" får
framställas.

Frågor
Fråga av Simon Alm (SD) om böneutrop i Uppsala. KSN-2018-1881.
Fråga av Simon Alm (SD) om beräkningsunderlag för invandring för nettokostnadsutvecklingen i
Uppsala kommun. KSN-2018-2109.
Fråga av Anders Sehlin (SD) om säkerhetshöj ande åtgärder för att förebygga terror i Uppsala. KSN2018-2110.
Fråga av Simon Alm (SD) om könssegregerade badtider. KSN-2018-2111.

Beslutsgång
Ordförande ställer eget yrkande mot Simon Alms (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige
bifaller ordförandes yrkande.
Ordförande ställer därefter framställande av övriga inkomna frågor mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justera e sign
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Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-06-11

§ 128

Inlämnade interpellationer
Inga interpellationer har inlämnats till kommunfullmäktiges sammanträde den 1 1 juni 2018.

justera7if

e-PÅ

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-06-11

§ 129

Inlämnade motioner
Inga motioner har inlämnats till kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2018.

Justerandes sign

GeÄ_
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Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-06-11

§ 130

Avsägelser
KSN-2018-0038
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga Niclas Broberg (V) från uppdraget som nämndeman vid Uppsala tingsrätt,
att entlediga Anders Klang (S) från uppdraget som nämndeman vid Uppsala tingsrätt,
att entlediga Anders Klang (S) från uppdraget som ledamot i delegationen för stiftelsen Jälla
egendom,
att den 15 juni 2018 entlediga Jonas Andersson (MP) från uppdraget som ordförande i styrelsen för
Uppsala Parkerings AB,
att den 1 juli 2018 entlediga Petra Medin (KD) från uppdraget som ledamot i namngivningsnämnden,
att entlediga Jonas Andersson (MP) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, samt
att hemställa hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning.

Justerandes si

0-eL

kr

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-06-11

§ 131

Fyllnadsval
KSN-2018-0038
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Abbas Al-Janabi (S) till nämndeman vid Uppsala tingsrätt,
att utse Christina Wahl&n (S) till nämndeman vid Uppsala tingsrätt,
att utse Martin Viredius (S) till nämndeman vid Uppsala tingsrätt,
att bordlägga fyllnadsvalet till nämndeman vid Uppsala tingsrätt efter Niclas Broberg (V),
att utse Siri Strand (L) till ersättare i omsorgsnämnden,
att utse Joakim Palestro (S) till ledamot (S) i delegationen för stiftelsen Jälla egendom,
att utse Rickard Malmström (MP) till ordförande i styrelsen för Uppsala Parkerings AB från och med
den 16 juni 2018, samt
att utse Alexander Oscarsson (KD) till ledamot i namngivningsnämnden från och med den 1 juli 2018.

Justerandes sign
N
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Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018 -06-11

§ 132

Undantag från uppdrags upphörande
KSN-2018-0038
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att tillåta att Caisa Lycken (MP) fortsätter i uppdraget som ordförande för valnämnden under
mandatperioden trots att hennes valbarhet upphört.

Sammanfattning
Caisa Lycken (M2) har inkommit till kommunfullmäktiges presidium med en ansökan om att behålla
uppdraget som ordförande för valnämnden till mandatperiodens slut trots att hennes valbarhet till
förtroendeuppdrag i kommunen kommer att upphöra, på grund av flytt ut ur kommunen.
Valbarhet till förtroendeuppdrag är beroende av att personen är folkbokförd i kommunen men
kommunallagens 4 kapitel 7 § tillåter att kommunfullmäktige kan besluta om undantag efter
inkommen ansökan. Kommunfullmäktiges presidium har gjort bedömningen att det skulle vara
olyckligt att behöva byta ordförande i valnämnden några månader innan valet och står bakom att göra
ett undantag i det här fallet.
Beslutet avser inget generellt ställningstagande. Eventuella framtida ansökningar om undantag
kommer bedömmas på egna meriter.

Beslutsgång
Ordföranden ställer föreligganden förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med förslaget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 5 juni 2018.

Justerandes si
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Utdragsbestyrk ande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-06-11

§ 133

Ekonomisk uppföljning per mars samt verksamhetsuppföljning per april
2018, samt justering av räddningsnämndens finansiering
KSN-2018-1460
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsbokslutet och fastställa resultat- och balansräkning per 31 mars samt
verksamhetsuppföljning per 30 april 2018, samt
att öka räddningsnämndens kommunbidrag med 3,1 miljoner kronor enligt föredragning i ärendet.

Särskilt yttrande
Fredrik Ahlstedt (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) avger
särskilt yttrande enligt bilaga A § 133.
Yrkanden
Marlene Burwick (S), Fredrik Ahlstedt (M), Maria Gardfjell (MP), Caroline Hoffstedt (S) Tobias
Smedberg (V) och Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anföranden
Anförande hålls även av Jonas Segersam (KD), Stefan Hanna (C), Mohamad Hassan (L), Carolina
Bringborn (M), Markus Lagerquist (M) och Christopher Lagerqvist (M).
Sammanfattning
Ärendet avser delårsbokslut per mars och helårsprognos för Uppsala kommun, exklusive
kommunkoncernen. Ärendet innehåller även uppföljning per april av de nio inriktningsmål med
tillhörande 111 uppdrag samt indikatorer som kommunfullmäktige har beslut om i Mål och budget
2018 med plan för 2019-20. Uppföljningen redogör även för kvarvarande uppdrag från tidigare år.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 14 maj 2018.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 30 maj 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KF 2018-06-11 bilaga A § 133
Ärende 8
Ekonomisk uppföljning per mars och verksamhetsuppföljning per april 2018
Särskilt yttrande
Alliansen
Alliansens målsättning har hela tiden varit att se till att Uppsala kommuns nettokostnader inte ökar
mer än skatteintäkterna. När Alliansen var i majoritet under föregående mandatperiod så lyckades vi
under de tre sista åren minska nettokostnadsökningen och 2014 lyckades vi nå vårt mål om att
nettokostnaderna inte skulle öka mer än skatteintäkterna. Tyvärr kan vi idag se att den styrande
rödgröna majoriteten inte lyckas hålla samma goda resultat som Alliansen.
Uppsala kommun redovisar ett negativt resultat på 46 miljoner kronor för det första kvartalet 2018.
Det samlade resultatet för januari-mars är 143 miljoner kronor lägre än motsvarande period
föregående år. Nämnderna redovisar ett samlat underskott om 38 miljoner kronor. För helåret 2018
prognostiserar nämnderna och finansförvaltningen ett samlat resultat för Uppsala kommun på 236
miljoner kronor, dvs 19 miljoner kronor lägre än budgeterat. Därtill att nämnderna prognostiserar ett
underskott på 47 miljoner kronor.
Det är beklagligt att Uppsalas rödgröna ledning i ett läge där ekonomin pressas av flera olika faktorer
valde att anta en budget vilken gör det omöjligt att nå de finansiella mål som sätts i samma budget.
Den höga nettokostnadsökning som budgeterades för i höstas gjorde det omöjligt att nå målet att
förändringen av skatt och kommunalekonomisk utjämning ska vara större än nettokostnadsökningen,
och den fortsatta upplåningen gör det omöjligt att nå målet att låneskulden per invånare inte ska
växa mer än 5 procent per år. Det här vittnar om ett kortsiktigt fokus som syftar till att gynna den
styrande majoriteten, snarare än en långsiktigt hållbar ekonomi för de 200 000 Uppsalabor som bor
och verkar i kommunen.
Alliansen vill uttrycka sin oro för den skenande nettokostnadsökning som för 2018 beräknas ligga på
7,8 procent, samtidigt som skatteintäkterna ligger på 4,6 procent. Uppsala kommuns kostnader är
idag högre än skatteintäkterna, vilket kan förklaras med den valfläskbudget som den rödgröna
majoriteten lade fram och som kommunfullmäktige antog i november föregående år.
Anmärkningsvärt är att ekonomiskt bistånd har nettokostnader som är högre är budgeterad ram. Vi i
Alliansen är oroade att det blir på bekostnad av nödvändiga arbetsmarknadsåtgärder. Det är bara
genom fler i arbete som vi kan få ned de kostnaderna. Det skulle gynna både individen och
kommunen.
Vii Alliansen vill understryka vikten av att inte låta kommunens kostnader skena iväg när vi samtidigt
befinner oss i en blomstrande högkonjunktur. Låter vi nettokostnaden stiga eller ligga kvar på samma
nivåer som idag så kommer vi få en väldigt tuff utmaning att hantera när konjunkturen väl vänder.
Fredrik Ahlstedt (M)
Mohamad Hassan (L)

jumANIN

Stefan Hanna (C)
Jonas Segersam (KD)
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-06-11

§ 134

Bredbandsprogram 2018-2025
KSN-2018-0593
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Bredbandsprogram 2018-2025 enligt ärendets bilaga 1.

Yrkanden
Maria Gardfjell (MP) och Erik Pelling (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen antog den 20 november 2013 Uppsala kommuns bredbandsprogram 2013-2020. I
programmet var det övergripande målet att 90 procent av medborgarna skulle ha tillgång till bredband
om minst 0,1 Gbit/s år 2020. Målet kommer att uppnås under 2018, nära två år i förtid. Ny lagstiftning
har tillkommit på området och regeringen har fattat beslut om ett nytt bredbandsmål. Ett uppdaterat
bredbandsprogram för perioden 2018-2025 med tillhörande handlingsplan föreslås därför ersätta det
befintliga programmet.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 3 maj 2018.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 30 maj 2018.

Justerandes s'

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-06-11

§ 135

Finanspolicy och finansiella riktlinjer för Uppsala kommunkoncern
KSN-2018-1078
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Finanspolicy för Uppsala kommunkoncern enligt ärendets bilaga 1.

Sammanfattning
Kommunens finanspolicy ska enligt gällande ordning ses över minst en gång per mandatperiod.
Utöver det generella kravet att göra en översyn kan revideringar ske om förhållanden ändras,
exempelvis synsätt kring placering av kapital och organisatoriska förändringar. Kopplat till policyn
finns riktlinjer och ramar, som kommunstyrelsen beslutar om. Kommunstyrelsen beslutade 14
december 2016 att inrätta en gemensam internbank för Uppsala kommun och Uppsalahem AB för att
samordna hela koncernens kapitalanskaffning. Uppsalahem har hittills varit undantaget från att
finansieras genom kommunen och har haft en egen finanspolicy. Till följd av inrättandet av en
gemensam internbank har finanspolicyn och de finansiella riktlinjerna setts över för att även omfatta
Uppsalahem. Det har resulterat i förslag till en ny finanspolicy, bilaga 1, och nya finansiella riktlinjer,
bilaga 2. Den nya koncerngemensamma policyn och de nya riktlinjerna ska ersätta kommunens
nuvarande policy och riktlinjer, bilaga 3.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 3 maj 2018.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 30 maj 2018.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-06-11

§ 136

Policy och handlingsplan för trygghet och säkerhet
KSN-2018-0707
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Policy för trygghet och säkerhet i ärendets bilaga 1, samt
att upphäva gällande säkerhetspolicy.

Reservation
Näravarande ledamöter från (M), (L), (C) och (KD) reserverar sig till förmån för bifall till eget
tilläggsyrkande och avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 136.
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till eget tilläggsyrkande.

Yrkanden
Marlene Burwick (S), Therez Olsson (M) och Stefan Hanna (C) yrkar bifall till kommunstyrelsen
förslag till beslut.
Jonas Segersam (KD), Therez Olsson (M) och Stefan Hanna (C) yrkar tillägg med:
Att arbetet med att sätta upp trygghetskameror kortsiktigt ska vara den mest prioriterade åtgärden.
Simon Alm (SD) yrkar tillägg med:
Att (1) arbetet med att sätta upp trygghetskameror ska vara en av de mest prioriterade åtgärderna.
Att (2) minskad asyl- och flyktinginvandring till kommunen ska vara den mest prioriterade åtgärden.

Anföranden
Anföranden hålls även av Hanna Mörck (V), Mona Camara Sylvan (Fl) och Tomas Karlsson (Fl).
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i Mål- och budget 2018-2020 beslutat att revidera nuvarande säkerhetspolicy
(KF 2012) samt att komplettera policyn till att inkludera trygghetsfrågor. Kommunfullmäktige
beslutade även att en handlingsplan för trygghet och säkerhet skulle tas fram. Förslaget till ny policy
för trygghet och säkerhet har utarbetats för att skapa en enhetlig och sammanhängande styrning för
både kommunens trygghets- och säkerhetsarbete. Förslaget till handlingsplan för trygghet och säkerhet
beskriver vilka mål kommunen ska uppnå för att öka känslan av trygghet, öka den faktiska säkerheten
och förebygga och minimera oönskade händelser.
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism upphör att gälla efter 2018 och åtgärderna bedöms vara
genomförda under första halvan av 2018. Även om åtgärderna kommer att vara genomförda under året
är bedömningen att arbetet behöver fortsätta och kopplas samman med trygghet och säkerhetsarbetet.
Mot denna bakgrund föreslås att befintlig handlingsplan mot våldsbejakande extremism upphävas och
ersättas av policy och handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet.
Justerandes *gn
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(§ 136, forts.)
Den föreslagna policyn tydliggör även det sätt som kommunen ordnat sitt förebyggande arbete mot
andra olyckor än bränder i enlighet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och är
tillsammans med Handlingsplan för trygghet och säkerhet ett kompletterande styrdokument till
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst för tidsperioden 2016-2019
enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som fullmäktige beslutade om i januari 2016.
Beslutsgång
Ordförande meddelar att Simon Alms (SD) andra att-sats inte kommer ställas under proposition enlig
5 kap. 57 § kommunallagen.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller förslaget.
Ordförande ställer Jonas Segersam (KD) med flera tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kommunfullmäktige avslår detsamma.
Ordförande ställer Simon Alms (SD) tilläggsyrkandes första att-sats mot avslag och finner att
kommunfullmäktige avslår densamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 14 maj 2018.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 30 maj 2018.

Justerandes sig

Utdragsbestyrkande

KF 2018-06-11 bilaga A § 136
Ärende 11
Policy och handlingsplan för trygghet och säkerhet
Reservation
Alliansen
I februari 2016 lämnade Moderaterna in en motion, som fick stöd av övriga partier i Alliansen, där vi
ville att en trygghetsplan för Uppsala kommun skulle tas fram. Från den styrande majoriteten med
S+V+Mp fick vi svaret att arbete redan sker. Efter det har vi drivit på och släpat majoriteten efter oss i
vår strävan att Uppsala åter ska bli en trygg kommun. När Alliansen för ett år sedan presenterade
vårt gemensamma trygghetspaket var responsen från majoriteten återigen negativ. Det bemöttes i
UNT av Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande, med att "skapa otrygghet då det enligt
henne kommer innebära att man måste dra ner på annat". Vi välkomnar därför denna
helomvändning när det kommer till att ta fram en trygghetsplan för Uppsala men är samtidigt
besvikna och oroade över att det har behövt dröja så länge. Otryggheten i Uppsala har fått breda ut
sig och enligt BRÅs nationella trygghetsundersökning ligger Uppsala i topp när det kommer till ökning
i andelen som känner sig otrygga.
Uppsala kommun är i behov av flertalet olika trygghetsskapande åtgärder. För att Uppsala återigen
ska bli en trygg kommun vill vi att arbetet med att sätta upp trygghetskameror kortsiktigt ska vara
den mest prioriterade åtgärden.

Alliansen yrkade på:
Att arbetet med att sätta upp trygghetskameror ska vara den mest prioriterade åtgärden

Fredrik Ahlstedt (M)
Mohamad Hassan (L)
Stefan Hanna (C)
Jonas Segersam (KD)

AlliANEN
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Sammanträdesdatum: 2018-06-11

§ 137

Uppsala kommuns visuella identitet
KSN-2018--1514
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ny logotyp för Uppsala kommun samt principer för namnhierarki, varumärkesstatus och
varumärkesrelationer i den visuella kommunikationen enligt ärendets bilaga 1,
att återta stadsvapnet i sin ursprungliga form och blasonering från 1943 för att användas i
ceremoniella sammanhang, samt
att upphäva tidigare beslut om grafisk profil.

Reservation
Närvarande ledamöter (KD) reserverar sig till förmån för Jonas Segersams (KD) yrkande och avger
skriftlig reservation enligt bilaga A § 137.
Särskilt yttrande
Stefan Hanna (C) och Mohamad Hassan (L) avger särskilt yttrande enligt bilaga B § 137.
Yrkanden
Marlene Burwick (S), Maria Gardfiell (MP), Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Jonas Segersam (KD) yrkar ändring av kommunstyrelsens förslag till besluts andra att-sats:
Att andra att-satsen istället lyder: återta stadsvapnet i sin ursprungliga blasonering från 1943 med en
utformning i enlighet med den av statsheraldikern framtagna.
Maria Gardfiell (MP) yrkar avslag på Jonas Segersams (KD) ändringsyrkande.
Anförande
Anförande hålls även av Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Ehsan Nasari (C).
Sammanfattning
I samband med att kommunfullmäktige beslutade om en ny kommunikationspolicy i december 2017
fick kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kommunens grafiska profil. I det ingick att ta fram en ny
visuell identitet. I detta ärende föreslås därför en ny logotyp samt tillhörande principer för
namnhierarki, varumärkesstatus och varumärkesrelationer i den visuella kommunikationen.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslags första att-sats mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Utdragsbestyrkande

Justerand

\XY

17 (50)

upPRI.9

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-06-11

(§ 137, forts)
Ordförande ställer därefter Jonas Segersams (KD) ändringsyrkande mot kommunstyrelsens förslag till
andra att-sats och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till andra att-sats.
Ordförande ställer slutligen kommunstyrelsens förslag till tredje att-sats mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 16 maj 2018.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 30 maj 2018.

Justerande

g-e(

Utdragsbestyrkande

KF 2018-06-11 bilaga A § 137
Ärende 12
Uppsala kommuns visuella identitet
Reservation
Kristdemokraterna

Förslaget innebär en uppdatering av Uppsala kommuns grafiska profil. Vi kristdemokrater välkomnar
en uppdatering av den grafiska profilen, eftersom nuvarande logotyp är från 1986, då också det
riktiga stadsvapnet avregistrerades hos PRV. Kommunen föreslås nu återta stadsvapnet i sin
ursprungliga form och blasonering från 1943, att användas i ceremoniella sammanhang.
Blasoneringen som fastställdes 1943, dvs, den beskrivning i text som inom heraldiken fastställer hur
ett vapen ska se ut, var följande: "I blått fält ett gående utåtseende, krönt lejon (leopard) av guld
med röd beväring, därest dylik skall användas". Heraldiken lyder vissa traditionella och internationellt
accepterade regler beträffande heraldiska färger, former och kompositioner. Vi anser inte att vi ska
använda den gamla utformningen av lejonet i själva stadsvapnet som 1943, även om vi återgår till
den ursprungliga blasoneringen. Vi vill istället att Uppsala kommun använder sig av den utformning
av vapnet som riksarkivet tagit fram, och som då behöver anpassas till den ursprungliga
blasoneringen. Yttrande behöver då inhämtas från Heraldiska nämnden för fastställande av PRV.
Med anledning av ovanstående yrkade Kristdemokraterna på att andra att-satsen i ärendet istället
skulle lyda: "återta stadsvapnet ismn ursprungliga blasonering från 1943 med en utformning i enlighet
med den som tagits fram av statsheraldikern".

Jonas Segersam (KD)

KF 2018-06-11 bilaga B § 137
Ärende 12
Uppsala kommuns visuella identitet
Särskilt yttrande
Liberalerna och Centerpartiet
Uppsala kommuns visuella identitet behöver uppdateras med jämna mellanrum för att vara modern
och förmedla en korrekt och tidsenlig bild av kommunen. Vi välkomnar att Uppsala kommun får en
ny och mer modern visuell identitet som är anpassad för den digitala tidsåldern.
Kommunens visuella identitet i form av exempelvis namn, logotyper och typsnitt är något som väldigt
många Uppsalabor möter i sin vardag. Följaktligen är den något som intresserar och engagerar
många kommuninvånare, även om den visuella identiteten som sådan inte är något som direkt
påverkar vilken service och välfärd de får. Av det skälet anser Liberalerna och Centerpartiet att en
medborgardialog om den nya visuella identiteten borde ha genomförts så att Uppsalaborna hade fått
möjlighet att inkomma med synpunkter och önskemål.
Den nya tekniken skapar inte bara ett behov för Uppsala kommun att uppdatera visuella identiteter,
utan också fantastiska nya möjligheter för kommunen att kommunicera med sina medborgare. En
digital medborgardialog av något slag hade kunnat lämpa sig för att låta Uppsalaborna tycka till om
Uppsalas nya visuella identitet.

Mohamad Hassan (L)
Stefan Hanna (C)

Liberalerna
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§ 138

Investering i solenergi
KSN-2018-1447
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att uppföra en eller flera anläggningar för solenergi på kommunkoncernens mark motsvarande 2,5 till
3 megawatt (MW) som i första hand ska förse Uppsala kommun och dess kommunala bolag med
elenergi,
att förvärvet finansieras inom den för 2018 fastställda investeringsramen för vindkraftverk,
att bemyndiga kommunstyrelsen att ta beslut kring lokalisering av anläggningarna för solenergi,
att bilda bolag inom kommunkoncernen för ägande av solenergianläggningen, samt
att som konsekvens av detta beslut upphäva kommunfullmäktiges beslut, från den 25 maj 2015, att
upphandla två stycken vindkraftverk.

Reservation
Närvarande ledamöter (M) och (L) reserverar sig till förmån för bifall till Mohamad Hassan (L) med
fleras yrkande och avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 138.
Närvarande ledamöter (C) reserverar sig till förmån för bifall till Stefan Hannas (C) yrkande och avger
skriftlig reservation enligt bilaga B § 138.
Särskilt yttrande
Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga C § 138.
Yrkanden
Maria Gardfjell (Ml"), Jonas Segersam (KD), Simon Alm (SD), Hanna Mörck (V) och Erik Pelling (S)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Stefan Hanna (C) yrkar avslag på första, andra och fjärde att-satsen, bifall till femte att-satsen, samt
därutöver på följande ändringar och tillägg:
att ändra att-sats 3 till att bemyndiga kommunstyrelsen att maximera solpanelsarealen på kommunens
befintliga och nya lokaler.
att istället Uppsala kommun från och med nästa elavtal endast ska köpa grön el, främst med fokus på
solel.
att upphandla energipartner kopplad till kommunens platser för och med solpaneler.
Mohamad Hassan (L), Therez Olsson (M) och Liv Hahne (M) yrkar avslag på första till och med
fjärde att-satsen samt bifall till femte att-satsen.
Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-06-11

(§ 138, forts.)
Sammanfattning
Uppsalas satsningar på lokalt producerad förnybar energi uttrycks i de mål som beslutats genom
antagande av kommunens Miljö-och Klimatprogram 2014. För solenergi är beslutat mål att till 2020
inom kommunens ha en installerad effekt av 30 MW och att 2030 ha en installerad effekt av 100 MW.
I det perspektivet är det nödvändigt att väsentligt öka takten i uppförandet och lägga fokus på att
åstadkomma effektmässigt större produktionsanläggningar än vad som hittills byggts. Idag finns cirka
7,5 MW installerat och även om ökningen av antalet anläggningar är snabb återstår ca 22,5 MW för att
nå målet. Därav behovet av anläggningar i MW-storlek.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till första att-sats mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till första att-sats.
Votering begärs och ska genomföras.
Bifall till kommunstyrelsens förslag till första att-sats röstar JA, avslag på densamma röstar NEJ.
Kommunfullmäktige beslutar med 52 JA-röster mot 27 NEJ-röst att bifalla kommunstyrelsens förslag
till första att-sats. Två ledamöter var frånvarande vid voteringen.
Ja-röst avger:
Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wämsberg (S), Hilde Klasson
(S), Gustaf Lantz (S), Elnaz Alizadeh (S), Peter Gustavsson (S), Carl Lindberg (S), Staffan Yngve (S),
Monica Östman (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Susanne Eriksson (S), Mattias Kristenson (S), Eva
Christiernin (S), Ove Hjorth (S), Stavros Giangozoglou (S), Maria Gardfjell (MP), Rickard
Malmström (MP), Mohamad Tahir (MP), Tarja Onegård (MP), Eva Adler (MP), Trond Svendsen
(MP), Johan Edstav (MP), Ahmad Orfali (MP), Hanna Mörck (V), Sverker Åslund (V), Karolin
Lundström (V), Tobias Smedberg (V), Liza Boethius (V), Kjell Haglund (V), Simon Alm (SD), David
Perez (SD), Jonas Segersam (I(D), Martin Wisell (KD), Torbjörn Aronson (KD), Margit Borgström
(I(D), Mona Camara Sylvan (Fl), Tomas Karlsson (Fl), Peder Granath (S), Maria Gauffin-Röjestål
(S), Kerstin Westman (S), Björn Wall (S), Gunilla Oltner (S), Helena Nordström-Källström (MP), PerEric Rosen (MP), Siw Björkgren (MP), Salvador Rincon-Amat (MP), Florian Burmeister (V), Daniel
Rogozinski (V), Anders Sehlin (SD) och Lisen Burmeister (SD).
Nej-röst avger:
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Olsson (M), Inger Söderberg (M), Liv Hahne (M), Alexandra Steinholtz
(M), Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), Christopher Lagerqvist (M), Magnus Åkerman
(M), Rickard Steinholtz (M), Mohamad Hassan (L), Malin Sjöberg Högrell (L), Eva Edwardsson (L),
Peter Nordgren (L), Anders A Aronsson (L), Anders Westerlind (L), Stefan Hanna (C), Anne
Lennartsson (C), Örjan Berglund (C), Ehsan Nasari (C), Cecilia Oksanen (C), Carolina Bringborn (M),
Bekir Jusufbasic (M), Madelene Andersson (M), Stig Rådahl (M), Thea Andersson (L) och Ulf
Schmidt (C).
Frånvarande:
Arne Sandemo (M) och Pavel Gamov (-).
Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag till andra att-sats mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till andra att-sats.
Justerandes sign
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(§ 138, forts.)
Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag till tredje att-sats mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till tredje att-sats.
Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag till tredje att-sats mot Stefan Hannas (C)
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till tredje attsats.
Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag till fjärde att-sats mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till fjärde att-sats.
Ordförande ställer slutligen kommunstyrelsens förslag till femte att-sats mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till femte att-sats.

Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 14 maj 2018.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 30 maj 2018.

Justerand s sign
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KF 2018-06-11 bilaga A § 138
Ärende 13
Investering i solenergi
Reservation
Moderaterna och Liberalerna
Moderaterna och Liberalerna är positiva till att S+V+Mp väljer att backa från beslutet om att
upphandla två stycken vindkraftverk och välkomnar satsningar på solenergi i Uppsala kommun. Vår
välfärd, jobb och konkurrenskraft är beroende av att vi har en fungerande energitillförsel. Vi vill att
energipolitiken ska värna klimatet, säkra el till konkurrenskraftiga priser och garantera att el finns när
vi behöver den. Alla delar av samhället är idag beroende av att vi kan leva upp till detta. Sverige är
det land i EU som har högst andel förnybar energi och den andelen ska öka. Vi vill att Uppsala ska
vara ett föredöme i Sverige när det kommer till andel förnybar energi. Solenergi är ständigt förnybar
och ger inga utsläpp under värme- och elproduktionen. Omvandlingen från solens strålar till energi
avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar miljön negativt. Vi är därför positiva till
solenergi. Däremot anser vi inte att kommunen ska bilda ett eget bolag och uppföra en egen
anläggning med paneler. Vi vill istället att kommunen ska tillgängliggöra mark som marknadens
aktörer ges möjlighet att uppföra solpaneler på.

Fredrik Ahlstedt (M)
Mohamad Hassan (L)
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KF 2018-06-11 bilaga B § 138
Ärende 13
Investering i solenergi
Reservation
Centerpartiet
Centerpartiet är övertygade om att solen är framtidens stora energikälla, och ser därför positivt på
ambitionen att använda mer solenergi i den kommunala verksamheten. En omställning till förnybar
elproduktion är en nödvändighet för att vi ska klara av att minimera effekterna av
klimatförändringarna. Det aktuella ärendet är emellertid mer symbolpolitik än klimatpolitik.
Det är inte viktigt att Uppsala kommun äger egna solenergianläggningar, utan det viktiga är att
Uppsala kommun främjar omställningen av energisektorn och bidrar till att minska utsläppen av
växthusgaser. Det finns ett flertal kommersiella aktörer, däribland Upplands Energi och Vattenfall,
som har betydligt bättre förutsättningar än Uppsala kommun att bygga och driva
solenergianläggningar. Kommunens roll i att främja omställningen av energisektorn bör istället vara
att se till att det finns en efterfrågan på solel och säkerställa att det finns lämpliga ytor för att anlägga
solenergianläggningar. Kommunen har vare sig kompetens eller ekonomi för att ägna sig åt dyra
symbolpolitiska investeringar på energiområdet. Uppsala kommun ska också undvika att skapa nya
kommunala bolag. Den kommunala bolagsfaunan är redan i dagsläget omfattande, vilket minskar
transparensen, den politiska handlingskraften och driver kostnader.
Mot bakgrund av ovanstående yrkade Centerpartiet på
att

att-sats 1, 2 och 4 avslås

att

att-sats 5 bifalls

att

ändra att-sats 3 till att bemyndiga kommunstyrelsen att maximera solpanelsarealen på
kommunens befintliga och nya lokaler

att

istället Uppsala kommun från och med nästa elavtal endast ska köpa grön el, främst med fokus
på solel.

att

upphandla energipartner kopplad till kommunens platser för och med solpaneler.

Stefan Hanna (C)
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KF 2018-06-11 bilaga C § 138
Ärende 13
Investering i solenergi
Särskilt yttrande
Kristdemokraterna

Vi kristdemokrater har länge varnat för vilken förlustaffär det skulle bli att köpa dyra vindkraftverk.
Särskilt när de går med underskott. Vi har alltid kämpat för ett gott förvaltande av våra resurser för
kommande generationer, det gäller inte minst energiproduktionen där vi i Uppsala Kommun
medverkat till ett mycket ambitiöst klimat- och miljöprogram.
I Kristdemokraterna har vi länge drivit på för att kommunen borde driva på i klimatarbetet genom att
köpa el med ursprungscertifikat från förnybar energi, och genom att följa med i utvecklingen av sol-,
vind- och vågkraft. Därför välkomnar vi förslaget att man nu ska upphäva det tidigare beslutet om att
upphandla två stycken vindkraftverk, samtidigt som man väljer att satsa mer på solenergi.
Vi kristdemokrater vill på nationell nivå sänka energiskatten för juridiska personer som producerar
solel för eget bruk. Den 1 juli 2016 införde regeringen en ny energiskatt på solel för alla större
byggnader. Detta innebär att juridiska personer med mer än 255 kilowatt solceller ska betala
energiskatt på drygt 29 öre/kWh för den el de inte längre behöver köpa när de tillverkar sin egen el
från solen.
I och med att den nya skatten ska gälla per juridisk person och inte per anläggning blir
konsekvensen att om exempelvis ICA vill satsa på solel kan varje handlare ha upp till 255 kWh
utan att behöva betala energiskatt, medan Coopkoncernen, som har ett och samma
organisationsnummer, bara kan ha 255 kWh totalt för hundratals butiker. Ett fastighetsbolag med
flera mindre anläggningar på flera olika fastigheter hamnar lätt över gränsen och beskattas.
Detsamma gäller för Uppsala kommun. Resultatet av denna skatt är alltså att större företag
samt kommuner och landsting förlorar det viktigaste incitamentet för att investera i solel. Ett
fossilfritt energislag med stor potential hindras därmed i sin linda.
För att bevara incitamenten för fortsatt utbyggnad av solenergi i Sverige ser vi kristdemokrater bara
en logisk utväg, nämligen att juridiska personer, som producerar solel för eget bruk, ska få reducerad
energiskatt i nivå med vad som gäller för den elintensiva industrin, det vill säga 0,5 öre/kWh.

Jonas Segersam (I(D)
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§ 139

Regler för partistöd för mandatperioden 2019-2022
KSN-2018-1224
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta regler för partistöd, samt
att fastställa grundstödet till 1,2 av riksdagsledamots månatliga arvode per parti och år och
mandatstödet till 1,2 av riksdagsledamots månatliga arvode per mandat och år.

Yrkanden
Simon Alm (SD) yrkar att kommunstyrelsens förslag till andra att-sats ändras till:
att fastställa grundstödet till 1,2 av riksdagsledamots månatliga arvode per parti och år och
mandatstödet till 1,2 av riksdagsledamots månatliga arvode per mandat och år.
Marlene Burwick (S) och Anders A Aronsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med Simon
Alms (SD) redaktionella ändring.

Sammanfattning
Arbetsgruppen för ersättningsfrågor för förtroendevalda, eller ERS-gruppen, har i skrivelse i bilaga 1
lämnat förslag till regler för partistöd till partierna i kommunfullmäktige för mandatperioden 20192022, i bilaga 2.
Kommunledningskontoret gör ingen egen beredning i frågor rörande partistöd utan för på detta sätt
fram ERS-gruppens förslag. ERS-gruppen utses av kommunstyrelsen och består av 8 ledamöter som
företräder varsitt av partierna i styrelsen. ERS-gruppen har till uppgift att bereda förslag till
ersättningar till partier och förtroendevalda i Uppsala kommun för beslut i fullmäktige.
ERS-gruppens förslag innebär att grundstödet och mandatstödet kopplas till ett index i förhållande till
riksdagsledamotsarvodet istället för som enligt gällande regler där nivån är satt i relation till
prisbasbeloppet.
ERS-gruppens förslag medför en höjning av partistödet och att en årlig justering sker i och med att
stödets nivå sätts i relation till riksdagsledamotsarvodet. Konsekvenserna av de nya reglerna för
partistöd ska beaktas i Mål och budget för 2019.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut med Simon Alms (SD) redaktionella ändring
mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
ERS-gruppens skrivelse den 3 maj 2018.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 30 maj 2018.
Justerandes sign
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§ 140

Omfördelning av investeringsram för renoveringen av Gottsundabadet
KSN-2018-1553
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att 15 miljoner kronor av Fyrishovs AB:s beslutade investeringsram för 2018 omfördelas
till Uppsala kommun Fastighets AB för renoveringen av Gottsundabadet, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att beakta den framtida kostnadsökningen som följer av renoveringen
i Mål och budget för 2019-2021.

Reservation
Närvarande ledamöter (KD) reserverar sig till förmån för bifall till Jonas Segersams (KD)
tilläggsyrkande och avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 140.
Yrkanden
Jonas Segersam (KD) yrkar tillägg med:
att Uppsala kommun ser över möjligheten att renoveringen innebär att Gottsundabadet kan finnas
kvar vid sitt nuvarande läge.
Rickard Malmström (M,P), Jonas Segersam (KD) och Erik Pelling (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Rickard Malmström (MP) yrkar avslag på Jonas Segersams (KD) tilläggsyrkande.

Sammanfattning
Gottsundabadet uppfördes 1976. Ett tekniskt underhåll av vattenrening gjordes 2001. Badet har nu nått
både sin tekniska och funktionella livslängd. För att klara gällande lagstiftning kring vattenkvalitet,
egenkontroll, tillgänglighet och arbetsmiljö behöver badet renoveras.
Då renoveringsbehovet har visat sig vara mer omfattande än förväntat kommer investeringen medföra
att Uppsala Kommun Fastighets AB:s (UKFAB) investeringsram för 2018 överskrids. Fyrishov AB
(Fyrishov) har 15 miljoner kronor i året investeringsram som inte kommer behöva utnyttjas.
Omfördelningen av investeringsramen från Fyrishov till UKFAB möjliggör att Gottsundabadet
omgående kan renoveras och fortsätta vara en välbesökt badanläggning i Gottsunda.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller förslaget.
Ordförande ställer därefter Jonas Segersams (1(D) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kommunfullmäktige avslår detsamma.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 14 maj 2018.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 30 maj 2018.
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Ärende 16
Omfördelning av investeringsram för renoveringen av Gottsundabadet
Reservation
Kristdemokraterna

Kristdemokraterna instämmer i beslutet om renovering av Gottsundabadet. Ett tekniskt underhåll av
vattenrening i Gottsundabadet gjordes senast 2001. Badet har nu nått både sin tekniska och
funktionella livslängd. Bedömning har gjorts att renovering behövs för att klara gällande lagstiftning
kring vattenkvalitet, egenkontroll, tillgänglighet och arbetsmiljö. Renoveringen av Gottsundabadet
beräknas kosta 15 miljoner kronor, vilket vi kristdemokrater inte har några invändningar mot.
Däremot skulle vi, med anledning av renovering och kostnad, även se att Gottsundabadet efter
renovering kan vara kvar vid nuvarande läge, och inte avvecklas om 15 år som det ser ut idag.

Med anledning av ovanstående yrkade Kristdemokraterna på att Uppsala kommun ser över
möjligheten att renoveringen innebär att Gottsundabadet kan finnas kvar vid sitt nuvarande läge.

Jonas Segersam (KD)
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§ 141

Detaljplan för nytt kraftvärmeverk i Boländerna
KSN-2017-3750
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Nytt kraftvärmeverk i Boländerna.

Yrkanden
Erik Pelling (S), Maria Gardfiell (MP), Therez Olsson (M) och Trond Svendsen (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Sammanfattning
Plan- och byggnadsnämnden har den 27 april 2018 överlämnat detaljplan för Nytt kraftvän ieverk i
Boländerna till kommunfullmäktige för antagande. Detaljplanen är framtagen genom så kallat normalt
planförfarande och ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige efter godkännande i plan- och byggnadsnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 4 maj 2018.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 30 maj 2018.
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§ 142

Ersättningar för hemtjänst och hemsjukvård inom Lagen om hemsjukvård
(LOV) 2018
KSN-2018-1712
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ersättning och ersättningsmodell för hemtjänst och hemsjukvård enligt ärendets bilaga 1.

Särskilt yttrande
Stefan Hanna (C), Fredrik Ahlstedt (M), Mohamad Hassan (L) och Jonas Segersam (KD) avger
särskilt yttrande enligt bilaga A § 142.
Yrkanden
Monica Östman (S) och Eva Adler (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anföranden
Anföranden hålls även av Stefan Hanna (C) och Mohamad Hassan (L).
Sammanfattning
Äldrenämnden har den 25 maj 2018 tillstyrkt förslag till ersättning för hemtjänsten och hemsjukvården
inom Lagen om valfrihet (LOV) och överlämnat förslaget till kommunfullmäktige för beslut. De
föreslagna ersättningarna bygger på de förutsättningar som kommunfullmäktige beslutade i november
2017 i Mål- och budget 2018-2020.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 12 april 2018.
Äldrenämndens beslut den 25 maj 2018.
Kommunstyrelsen har tillstrykt förslaget den 30 maj 2018.
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Ärende 18
Ersättningar för hemtjänst och hemsjukvård inom LOV 2018
Särskilt yttrande
Alliansen
Utformningen av ersättningssystem och LOV är viktiga delar för att hålla en bra standard på
hemtjänstens kvalitet. Syftet med LOV är att öka den enskildes valfrihet, delaktighet och inflytande
samt att skapa incitament för ökad mångfald av utförare och ge utförarna utökad möjlighet till
kvalitetsprofilering. Tyvärr har inte den styrande rödgröna majoriteten tagit tag i särskilda frågor
gällande kvalitet för brukare av hemtjänst och hemsjukvård. Som exempel får en brukare möta 20
olika personer under en 14-dagarsperiod vilket inte kan anses vara hållbart. Här måste kommunen
aktivt arbeta för att brukare får hjälp av färre personal för ökad trygghet och kontinuitet.
Vi i Alliansen anser att det är viktigt att en arbetsgivare enskilt ska ha rätten att tillsätta en
biträdande verksamhetschef som har högskolekompetens eller relevant arbetslivserfarenhet. Vi
anser också att det räcker med att leverantörer av tjänster till kommunen på årsbasis ska kunna
tillhandahålla en årsberättelse för verksamheter inom Uppsala kommun. Samtidigt anser vi att det är
viktigt att vi kan säkerställa att de som berörs av förändringar får ge sin syn på vilka grunder en
förändring föreslås och hur man sedan ser på den föreslagna förändringen. Detta är viktigt för att
kunna ta del av de kvalitetsrisker som leverantörer kan tänka sig att eventuella förändringar kan leda
till.
Vad avser hemsjukvårdens föreslagna nya ersättningsmodell, baserad på schablontid per patient och
månad, anser vi att förslaget bättre måste beredas genom att nämnden får ta del av skriftliga
synpunkter från de leverantörer som idag utför tjänsterna, inklusive kommunen. Synpunkter som kan
indikera viktiga konsekvenser för berörda brukare och uppmärksamma problem i
utredningsunderlag. Som regel vill vii Alliansen att detta ska göras överallt och att representanter i
nämnder ska kunna ta del av de synpunkter som olika leverantörer kommer med, vilket är viktigt för
oss beslutsfattare att kunna ta del av.

Fredrik Ahlstedt (M)
Mohamad Hassan (L)
Stefan Hanna (C)
Jonas Segersam (KD)
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§ 143

Avgifter för Uppsala kulturskola från höstterminen 2018
KSN-2018-1801
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta kulturnämndens förslag till nya avgifter för Uppsala kulturskola från och med hösten 2018 i
enlighet med ärendets bilaga 1.

Yrkanden
Peter Gustavsson (S), Eva Edwardsson (L), Karolin Lundström (V), Salvador Rincon-Amat (MP) och
Margit Borgström (1(D) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anföranden
Anförande hålls även av Cecilia Forss (M).
Sammanfattning
Kulturnämnden föreslår nya avgifter för Uppsala kulturskola från och med hösten 2018. Förslaget
innebär att elever i musik kommer att få sänkt terminsavgift från 1200 kronor till 950 kronor vilket är
samma avgift som elever i dans och teater.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 12 april 2018.
Kulturnämndens beslut den 21 maj 2018.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 30 maj 2018.
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§ 144

Motion av Jonas Segersam (KD) om att marknadsföra Uppsala genom att
uppmärksamma bemärkta Uppsalabor
KSN-2017-3185
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med kulturnämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden och Destination Uppsala AB utreda förutsättningarna att i offentlig miljö presentera
framstående Uppsalaprofiler enligt föredragningen i ärendet, samt
att därmed besvara motionen.

Yrkanden
Jonas Segersam (1(D), Peter Gustavsson (S), Maria Gardfjell (MP) och Stefan Hanna (C) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anföranden
Anförande hålls även av Anders A Aronsson (L).
Sammanfattning
Jonas Segersam (KD) har i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september
2017 föreslagit att fullmäktige ska uppdra till kommunstyrelsen att utreda hur man skulle kunna skapa
ett lokalt porträttgalleri eller liknande över förtjänta och kända Uppsalabor på en central och
iögonenfallande plats.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige
bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 18 april 2018.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslag den 16 maj 2018.
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§ 145

Motion av Simon Alm (SD) om ensamkommande barn och unga
KSN-2017-3198
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.

Reservation
Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig till förmån för bifall till Simon Alms (SD) yrkande om att
bifalla motionen.
Särskilt yttrande
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 145.
Yrkanden
Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen.
Kjell Haglund (V), Alexandra Steinholtz (M), Tomas Karlsson (H), Anne Lennartsson (C), Anders A
Aronsson (L) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anföranden
Anföranden hålls även av hona Szatmåri Waldau (V).
Sammanfattning
Simon Alm (SD) har i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september 2017
föreslagit att Uppsala kommun
- utreder omfattningen av vuxna sk ensamkommande barn i kommunen.
- vid händelse av framtida mottagande av ensamkommande barn ställer krav på att dessa har en
medicinskt fastställd ålder.
- verkar för att de vuxna sk ensamkommande barn polisanmäls samt att kommunen verkar för att
felaktigt brukade medel återbetalas.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Simon Alms (SD) yrkande om bifall till
motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 28 mars 2018.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 16 maj 2018.
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KF 2018-06-11 bilaga A § 145
Ärende 21
Motion av Simon Alm (SD) om ensamkommande barn och unga
Särskilt yttrande
Moderaterna och Kristdemokraterna
I sin framlagda motion yrkar Sverigedemokraterna på att Uppsala kommun ska utreda omfattningen
av vuxna så kallade ensamkommande barn i kommunen. Det förs redan idag dokumentation från
kommunens sida kring de ensamkommande i Uppsala. Kommunen skriver i sitt svar på motionen att
socialnämnden vid årsskiftet ansvarade för 193 ensamkommande över 18 år som anvisats till Uppsala
kommun.
För oss är det viktigt med ett rättssäkert asylmottagande i Sverige. Tyvärr har situationen runt de
ensamkommande blivit mycket olycklig eftersom många av dessa nu bott flera år i Sverige, i många
fall lärt sig svenska och går i skola och på gymnasium. Frågor runt ålder och ursprungsland har varit
berättigade, men det är viktigt att se att hur principerna runt vår migrationspolitik är ett statligt
ansvar, där migrationsverket är agerande myndighet. Det finns många områden som detta statliga
ansvar behöver förbättras, men det är inte en fråga för Uppsala kommunfullmäktige att behandla.
Under asylprocessen har kommunen ett viktigt ansvar (enligt anvisningslagen bland annat) för de
ensamkommande som bor i kommunen. Efter ett beslut om uppehållstillstånd blir kommunens roll
än viktigare att bidra till en god integration för denna grupp.
Socialnämnden har fattat beslut om att utifrån statlig finansiering uppdra till Uppsala stadsmission
att hitta fadderhem för ensamkommande över 18 år. Från Alliansens sida har vi inledningsvis ställt
oss bakom detta men vi anser att kommunen inte ska ordna bostad åt ungdomar som inte går i skola
eller som har fått ett lagakraftvunnet avslag på en asylansökan. Tyvärr ser vi att det finns problem
med drogmissbruk, psykisk ohälsa och sysslolöshet i denna målgrupp och här måste kommunen vara
betydligt mer aktiv för att i samarbete med andra myndigheter som exempelvis polisen komma
tillrätta med problemen.
De personer som har anvisats till Uppsala kommun är det självklart att vi ska hjälpa och välkomna.
Uppsala ska ta sitt ansvar som storstad i Sverige. Vad gäller de ensamkommande som
åldersuppskrivits eller fyllt 18 år har socialnämnden genom Stadsmissionen erbjudit boende trots att
dessa personer egentligen omfattas av Migrationsverkets boendeansvar. När en person
åldersuppskrivits eller fyllt 18 år förlorar Uppsala kommun även insyn i dess asylprocess. Att Uppsala
kommun tar detta ansvar innebär en extra kostnad och det är idag oklart hur mycket av det som
kommer att täckas av statsbidrag. Vi förespråkar ordning och reda i asylnnottagandet och samverkan
med andra myndigheter.

Fredrik Ahlstedt (M)
Jonas Segersam (KD)
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§ 146

Motion av Stefan Hanna (C) om att utveckla Gamla Uppsala
KSN-2018-0430
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att ge Destination Uppsala AB i uppdrag att ta initiativ till en gemensam avsiktsförklaring om att
utveckla området vid Uppsala högar i Gamla Uppsala enligt föredragningen, samt
att därmed besvara motionen.

Reservation
Närvarande ledamöter (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stefan Hannas (C) yrkande om att
bifalla motionen.
Yrkanden
Stefan Hanna (C) yrkar bifall till motionen.
Peter Gustavsson (S), Markus Lagerquist (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Sammanfattning
Stefan Hanna (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 februari
2018 att kommunfullmäktige ska besluta om att ge relevanta delar av Uppsala kommuns organisation i
uppdrag att tillsammans med Upplandsmuseet, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk och
Region Uppsala renovera och utveckla det berörda området till ett rekreationsområde och en
besöksdestination, med större besökskapacitet än idag.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Stefan Hannas (C) yrkande om bifall till
motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 2 maj 2018.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 16 maj 2018.
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§ 147

Motion av Stefan Hanna (C) om fler parkbänkar för äldre samt motion av
Stig Rådahl (M) om möjliggörande för Uppsalabor och företag att bidra till
ökad tillgänglighet i centrala Uppsala
KSN-2017-2014, KSN-2016-2360
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med gatu- och samhällsmiljönämnden ta fram förslag
till regler om sponsring av stadsmöblering för beslut i kommunfullmäktige, samt
att därmed besvara motionerna.

Reservation
Närvarande ledamöter (C), (M) och (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stefan Hannas (C)
yrkande om att bifalla motionerna.
Yrkanden
Stefan Hanna (C) yrkar bifall till motionerna.
Stig Rådahl (M) yrkar bifall till egen motion.
Maria Gardfjell (MP), Caroline Hoffstedt (S), Hilde Klasson (S), Margit Borgström (KD) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Anföranden
Anförande hålls även av Ulrik Wämsberg (S).
Sammanfattning
Stefan Hanna (C) föreslår i motion, väckt vid sammanträdet den 7-8 november 2016, att gatu- och
samhällsmiljönämnden får i uppdrag att ta fram en modell för att genom privat sponsring delfinansiera
parkbänkar längs promenadstråk.
Stig Rådahl (M) föreslår i motion, väckt vid sammanträdet den 24 april 2017, att kommunfullmäktige
beslutar att möjliggöra sponsring av parkbänkar i Uppsala kommun.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot yrkande om bifall till motionerna och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 18 april 2018.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 16 maj 2018.
Justerandes
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§ 148

Motion av Mohamad Hassan (L) om att vidta åtgärder i Boulehallen i
Gottsunda
KSN-2017-4194
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation
Närvarande ledamöter (L) reserverar sig till förmån för bifall till Mohamad Hassans (L) yrkande om
att bifalla motionen.
Yrkanden
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till motionen.
Rickard Malmström (MY) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anföranden
Anförande hålls av Madeleine Andersson (M).
Sammanfattning
Mohamad Hassan (L) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 november
2017 att Uppsala kommun ska vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med motionen avseende antalet
personer som får vistas i boulehallen samtidigt och tillgänglighetsanpassning av entrén.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Mohamad Hassans (L) yrkande om bifall
till motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 24 april 2018.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 30 maj 2018.
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§ 149

Motion av Simon Alm (SD) om att riva upp beslut om vindkraftköp
KSN-2017-4198
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionens första yrkande, samt
att i övrigt besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation
Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig till förmån för bifall till Simon Alms (SD) yrkande om att
bifalla motionen.
Yrkanden
Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen.
Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut

Sammanfattning
Simon Alm (SD) yrkar i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2017
att
- Uppsala kommun för egen del inte investerar i vindkraftverk
- Uppsala kommunfullmäktiges beslut Förvärv av vindkraftverk KSN-2014-1682 från 25 maj 2015
upphör att gälla.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Simon Alms (SD) yrkande om bifall till
motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag..
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 15 maj 2018.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 30 maj 2018.
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§ 150

Motion av Stefan Hanna (C) om bättre utbildning för Uppsalas barn och
unga
KSN-2017-3196
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation
Närvarande ledamöter (C) reserverar sig till förmån för bifall till Stefan Hannas (C) yrkande om att
bifalla motionen.
Yrkanden
Stefan Hanna (C) yrkar bifall till motionen.
Sverker /blund (V), Christopher Lagerqvist (M), Simon Alm (SD), Caroline Hoffstedt (S), Rickard
Malmström (MP) och Markus Lagerquist (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sammanfattning
Stefan Hanna (C) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september
2017 att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att inleda ett pilotprojekt inom e-lärande enligt School
of Ones processer på någon av Uppsalas skolor. Om projektet blir lika framgångsrikt i Uppsala som
det varit i New York bör det utvidgas till hela Uppsalas kommunala skolväsende.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Stefan Hannas (C) yrkande om bifall till
motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 28 mars 2018.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 30 maj 2018.
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§ 151

Motion av Anne Lennartsson (C) om att införa aktivt skolval i Uppsala
KSN-2017-3194
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation
Närvarande ledamöter (C), (M), (L) och (KD) reserverar sig till förmån för bifall till Anne
Lennartsson (C) med fleras yrkande om att bifalla motionen.
Yrkanden
Anne Lennartsson (C), Christopher Lagerqvist (M) och Torbjörn Aronson (KD) yrkar bifall till
motionen.
Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sammanfattning
Anne Lennartsson (C) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11
september 2017 att kommunfullmäktige beslutar att aktivt skolval (även känt som obligatoriskt
skolval) införs i Uppsala i samband med skolplacering av barn.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Anne Lennartsson (C) med fleras yrkande
om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 2 maj 2018.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 30 maj 2018.
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§ 152

Motion av Stefan Hanna (C) om att införa mer fysisk aktivitet i Uppsalas
skolor
KSN-2017-2115
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation
Närvarande ledamöter (C), (M), (L) och (KID) reserverar sig till förmån för bifall till Stefan Hanna (C)
med fleras yrkande om att bifalla motionen.
Yrkanden
Stefan Hanna (C), Christopher Lagerqvist (M) och Martin Wisell (KD) yrkar bifall till motionen.
Caroline Hoffstedt (S) och Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Anföranden
Anförande hålls även av Madeleine Andersson (M) och Per-Eric Rosen (MP).
Sammanfattning
Stefan Hanna (C) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 att
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ge Uppsalas grund- och gymnasieskolor möjlighet att införa
fysisk aktivitet på schemat varje dag, exempelvis mer idrott och hälsa på schemat eller icke
betygsgrundande "rörelsetimmar".
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Stefan Hanna (C) med fleras yrkande om
bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 12 april 2018.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 30 maj 2018.
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§ 153

Interpellation av Tornas Karlsson (Fl) om främjandet av Ungdomens hus
och ungas inflytande i Uppsala
KSN-2018-1167
Tomas Karlsson (Fl) har ställt en interpellation till kulturnämndens ordförande Peter Gustavsson (S)
som besvarar densamma.

Anföranden
Anföranden hålls av Tomas Karlsson (Fl), Peter Gustavsson (S), Mona Camara Sylvan (Fl) och Arne
Sandemo (M).
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§ 154

Interpellation av Mona Camara Sylvan (Fl) om förebyggande av sexuella
trakasserier och övergrepp i Uppsala kommuns verksamheter
KSN-2018-1168
Mona Camara Sylvan (Fl) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene
Burwick (S) som överlämnat den till hona Szatmåri Waldau (V) för besvarande.

Anföranden
Anföranden hålls av Mona Camara Sylvan (Fl), Ilona Szatmåri Waldau (V), Tomas Karlsson (Fl) och
Jonas Segersam (KD).
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§ 155

Interpellation av Mohamad Hassan (L) om ekonomiskt stöd till
Gottsundamammorna
KSN-2018-1537
Mohamad Hassan (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick
(S) som överlämnat den till Erik Pelling (S) för besvarande.

Anföranden
Anföranden hålls av Mohamad Hassan (L), Marlene Burwick (S), Arne Sandemo (M) och Mona
Camara Sylvan (Fl).
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§ 156

Interpellation av David Perez (SD) om Uppsala kommuns samordning av
markarbeten
KSN-2018-1536
David Perez (SD) har ställt en interpellation till gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande Johan
Lundquist (MP) som överlämnat den till Hilde Klasson (S) för besvarande.

Anföranden
Anföranden hålls av David Perez (SD), Hilde Klasson (S), Hannes Beckman (M) och Erik Pelling (S).
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§ 157

Interpellation av Simon Alm (SD) om förståelse mellan omsorgspersonal
och äldre brukare
KSN-2018-1535
Simon Alm (SD) har ställt en interpellation till äldrenämndens ordförande Monica Östman (S) som
besvarar densamma.
Anföranden
Anföranden hålls av Simon Alm (SD), Monica Östman (S), Stefan Hanna (C), Eva Adler (MP) och
Anne Lennartsson (C).
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§ 158

Interpellation av Ehsan Nasari (C) om respons till personer med
demenssjukdom som vill bli kund hos Uppsala kommun Hemvård.
KSN-2018-1825
Ehsan Nasari (C) har ställt en interpellation till äldrenämndens ordförande Monica Östman (S) som
besvarar densamma.

Anföranden
Anföranden hålls av Ehsan Nasari (C) och Monica Östman (S).
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§ 159

Interpellation av Jonas Segersam (KD) om Storvreta
KSN-2018-1828
Jonas Segersam (KID) har ställt en interpellation till plan- och byggnadsnämndens ordförande Erik
Pelling (S) som besvarar densamma.

Anföranden
Anföranden hålls av Jonas Segersam (KD), Erik Pelling (S), Hannes Beckman (M), Trond Svendsen
(MP), Therez Olsson (M) och Maria Gardfjell (MP).
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§ 160

Interpellation av Tomas Karlsson (Fl) om insatser för inkludering
KSN-2018-1827
Tomas Karlsson (Fl) har ställt en interpellation till arbetsmarknadsnämndens ordförande Ulrik
Wärnsberg (S) som besvarar densamma.

Anföranden
Anföranden hålls av Tomas Karlsson (Fl) och Ulrik Wärnsberg (S)
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§ 161

Fråga av Urban Wästljung (L) om luftföroreningar på Kungsgatan
KSN-2018-1491
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.
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§ 162

Fråga av Madeleine Andersson (M) om utvärdering av markeringsavgifter
KSN-2018-1883
Madeleine Andersson (M) har ställt en fråga till Rickard Malmström (MP) som besvarar densamma.
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§ 163

Fråga av Madeleine Andersson (M) om konstgräs
KSN-2018-1884
Madeleine Andersson (M) har ställt en fråga till Rickard Malmström (MP) som besvarar densamma.
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§ 164

Fråga av Simon Alm (SD) om bidragsfuskande vuxna ensamkommande
invandrarungdomar
KSN-2018-1882
Simon Alm (SD) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) som
lämnat över frågan till hona Szatmåri Waldau (V) för besvarande.
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§ 165

Fråga av Anders Sehlin (SD) om säkerhetshöj ande åtgärder för att
förebygga terror i Uppsala
KSN-2018-2110
Anders Sehlin (SD) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) som
lämnat över frågan till Erik Pelling för besvarande.
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§ 166

Fråga av Simon Alm (SD) om beräkningsunderlag för invandring för
nettokostnadsutvecklingen i Uppsala kommun
KSN-2018-2109
Simon Alm (SD) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) som
lämnat över frågan till Erik Pelling (S) för besvarande.
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§ 167

Fråga av Simon Alm (SD) om könssegregerade badtider
KSN-2018-2111
Simon Alm (SD) har ställt en fråga till idrotts- och fritidsnämndens ordförande Rickard Malmström
(IVIP) som besvarar densamma.
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