
Eva Edwardsson, ordfö ande 

Torbjörn Björlund, justerare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-05 

Plats och tid: Uppsala Konsert och Kongress, sal B, 9:00 — 13:50. Ajournering 12:00 — 13:30. 

Presidium: 

Övriga 
deltagare: 

Eva Edwardsson (L), ordförande 
Carl Lindberg (S), 1:e vice ordförande 
Magnus Åkerman (M), 2:e vice ordförande 

Ingela Persson, kommunsekreterare 
Lars Niska, nämndsekreterare 
Lena Grapp, stadsjurist 

Ledamöter Redovisas i bilaga 1. 
och ersättare: 

Utses att justera: Amanda Kanange (L) och Paragrafer: 192 - 204 
Torbjörn Björlund (V). 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter:  

Stationsgatan 12, den 12 november 2018. 

Amanda Kanange, justerare 

4_5 

Lars Niska, sekreterare 

Ablif-4h7 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Kommunfullmäktige 
2018-11-05 Sista dag att överklaga: 2018-12-04 
2018-11-13 Anslaget tas ner: 2018-12-05 

www.uppsala.se  och kommunledningskontoret. 

Lars Niska, sekreterare 



Närvarolista Uppsala kommunfullmäktige 2018-11-05, bilaga 1 

192-202 

Närvarande ledamöter: 
Erik Pelling (S) 
Caroline Hoffstedt (S) 
Gustaf Lantz (S) 
Eva Christiernin (S) 
Peter Gustavsson (S) 
Asal Gohari (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Klas-Herman Lundgren (S) 
Agneta Gille (S) 
Carl Lindberg (S) 
Ylva Stadell (S) 
Björn Wall (S) 
Hilde Klasson (S) 
Mattias Kristenson (S) 
Loa Mothata (S) 
Rafael Waters (S) 
Pavlos Cavelier Bizas (S) 
Agneta Erikson (S) 
Anders Grönvall (S) 
Fredrik Ahlstedt (M) 
Therez Almerfors (M) 
Alexandra Steinholtz (M) 
Christopher Lagerqvist (M) 
Marta Obminska (M) 
Magnus Åkerman (M) 
Cecilia Forss (M) 
Markus Lagerquist (M) 
Mats Gyllander (M) 
Madeleine Andersson (M) 
Carolina Bringborn (M) 
Robin Kronvall (M) 
Tobias Smedberg (V) 
Hanna Victoria Mörck (V) 
Karolin Lundström (V) 
Torbjörn Björlund (V) 
Ingela Ekrelius (V) 
Therese Rhann (V) 
Lalla Andersson (V) 
Stefan Hanna (C) 
Unn Harsem (C) 
Mattias Johansson (C) 
Zahrah Lifvendahl (C) 
Jonas Petersson (C) 
Diana Zadius (C) 
Mats Åhlund (C) 
Viviane Obaid (C) 
Mohamad Hassan (L) 
Helena Hedman Skoglund (L) 
Eva Edwardsson (L) 
Anders A. Aronsson (L) 
Amanda Kanange (L) 
Mats Dafnäs (L) 
Simon Alm (SD)  

Närvarande ledamöter: Paragraf 
David Perez (SD) 
Lisen Bunneister (SD) 
Linnea Bjuhr (SD) 
Rebecka Tyrheim (SD) 
Anders Sehlin (SD) 
Roger Thelander (SD) 
Jonas Segersam (KD) 
Sarah Havneraas (KD) 
Margit Borgström (KD) 
Eva Moberg (KD) 
Evelina Solem (KD) 
Linda Eskilsson (MP) 
Rickard Malmström (MP) 
Lars Friberg (MP) 
Helena Nordström-Källström (MP)203-204 
Charles Pylad (MP) 
Åsa Strahlemo (MP) 
Stina Jansson (Fl) 
Lovisa Johansson (Fl) 

Tjänstgörande ersättare: Paragraf 
Erik Dagnesj ö (S) 192-201, 

203-204 
Maria Gauffin Röjestål (S) 
Staffan Yngve (S) 192-202 
Fredrik Hultman (M) 192-201 
Gunnar Hedberg (M) 
Roine Thunberg (M) 
Inger Söderberg (M) 203-204 
Marlene Larsson (V) 
Anette Fischer (V) 
011e Romlin (C) 
Rigmor Stenmark (C) 203-204 
Peter Nordgren (L) 
Anders Wallin (L) 
Mattias Holmström (KD) 
Per Eric Rosén (MP) 192-202 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Dima Sarsour (S), Bedo Kaplan (S), Kia Solid 
(S), Peder Granath (S), Emmy Sjöblom (S), 
Arne Sandemo (M), Lars Harlin (M), Florian 
Burmeister (V), Per-Olof Forsblom (V), Andrea 
Karnekvist (V), Karin Ericsson (C), Ingmar 
Jansson (C), Knut Godskesen (SD), Alexander 
von Uckermann (SD), Simon Pettersson (SD), 
Kent Kumpula (SD), Christian Hermanson 
(KD), Alexander Oscarsson (KD), Elisabeth 
Ståhle (MP), Johan Edstav (MP), Josef Safady 
Åslund (Fl) och Charlie Strängberg (Fl). 

Paragraf 

202-204 

192-202 

203-204 

192-202 

203-204 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-05 

§ 192 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Amanda Kanange (L) och Torbjörn Björlund (V) till justerare, 

att utse Mats Dafnäs (L) och Karolin Lundström (V) till ersättare för justerama, samt 

att justeringen äger rum måndag den 12 november 2018 klockan 09:00 på Stationsgatan 12. 

Utdragsbestyrkande Justerandes si 



Justerandes sign 

upPalki KOMMUNFULLMÄKTIGE 
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Sammanträdesdatum: 2018-11-05 

§ 193 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-05 

§ 194 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden till protokollet. 

Anmälda ärenden 
Yttrande till kommunrevisionen över granskning av attester för utbetalningar, KSN-2018-1368. 

Yttrande till kommunrevisionen över granskning av löneutbetalningar, KSN-2018-1367. 

Yttrande till kommunrevisionen över granskning av upphandling och inköp, KSN-2018-1369. 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av bolagsstyrning i ett koncernperspektiv, KSN-2018-
2253. 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av intern kontroll 2017, KSN-2018-1875. 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av intäktsprocesser, KSN-2018-1969. 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av kommunens kontroll över externa kostnader, KSN-
2018-1970. 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av stöd till idrottande, KSN-2018-2247. 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av återgång av fastigheter 2017, KSN-2018-1874. 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av åtgärder med anledning av ej verkställda beslut 
enligt sol och lss, KSN-2018-2304. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-05 

§ 195 

Inlämnade frågor 

Inga nya frågor har inkommit till kommunfullmäktige. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-05 

§ 196 

Inlämnade interpellationer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 10-11 
december 2018. 

Interpellationer 
Interpellation av Christopher Lagerqvist (M) om konsekvenser på grund av det förändrade 
antagningssystemet, KSN-2018-3414. 

Interpellation av Cecilia Forss (M) om mobilleverantör för parkering på kommunala parkeringsplatser, 
KSN-2018-3415. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upP,19», KOMMUNFULLMÄKTIGE 

7(17) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-05 

§ 197 

Inlämnade motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Motioner 
Motion av Mia Nordström (C) om att klä reningsverket i solceller, KSN-2018-3408. 

Motion av Mia Nordström (C) om solcellstunnel vid Kungsängsbron, KSN-2018-3409. 

Motion av Mia Nordström (C) om nya riktlinjer för mer yta och grönska mellan husen vid 
nybyggnation, KSN-2018-3410. 

Motion av Mia Nordström (C) om utsläppsfri fordonsflotta år 2025, KSN-2018-3411. 

Motion av Mia Nordström (C) om att inför miljözon 3 i Södra staden from år 2022, KSN-2018-3412. 

Motion av Mia Nordström (C) om att förenkla för barn och ungdomar att idrotta, KSN-2018-3413. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-05 

§ 198 

Avsägelser 
KSN-2018-0038 

Inga nya avsägelser har inkommit till kommunfullmäktige. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

;. 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-05 

§ 199 

Fyllnadsval 
KSN-2018-0038 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Nazanin Asaid (Fl) till nämndeman vid Uppsala tingsrätt efter Soledad Quintana (H) för 
perioden fram till 2019-12-31, 

att utse Anders Åresten (S) till nämndeman vid Uppsala tingsrätt efter Victor Olofsson (S) för 
perioden fram till 2019-12-31, 

att utse Agneta Lydig (M) till nämndeman vid Uppsala tingsrätt efter Jan-Olov Sjölund (M) för 
perioden 2019-01-01 — 2019-12-31, samt 

att utse Christer Lydig (M) till suppleant i styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB efter Malin 
Ahlström (M) för perioden fram till 2018-12-31. 

Utdragsbestyrkande 

N N 
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unelut KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-05 

§ 200 

Vigselförrättare 
KSN-2018-2871 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att Inger Söderberg (M), Johan Sundman (S) samt Peter Nordgren (L), som är av länsstyrelsen i 
Uppsala län utsedda vigselförrättare, äger rätt att erhålla ersättning vid förrättande av vigslar, enligt 
Uppsala kommuns regler om ersättning till förtroendevalda från och med den 1 januari 2019, samt 

att föreslå länsstyrelsen i Uppsala län att utse Lena Hartwig (S) till vigselförrättare från och med den 1 
januari 2019 och att även hon äger rätt att erhålla ersättning vid förrättande av vigslar, enligt Uppsala 
kommuns regler om ersättning till förtroendevalda från och med den 1 januari 2019. 

  

4  

   

Justerandes sign 

  

71S 
Utdragsbestyrkande 

   

     



upPniki KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-05 

§ 201 

Uppföljning per augusti och helårsprognos 2018 
KSN-2018-2625 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna delårsbokslutet och fastställa verksamhetsuppföljning samt resultat- och balansräkning 
per den 31 augusti 2018, 

att det tillfälliga statsbidraget för ensamkommande barn över 18 år, 7 907 708 kronor, fördelas enligt 
förslag i prognos till socialnämnden 7 180 562 kronor och till överförmyndarnämnden 727 146 kronor, 
samt 

att utöka Sport- och rekreationsfastigheter AB:s investeringsram för 2018 med 89 miljoner kronor, 
och därmed sänka investeringsramen för Studenternas 2019-2020 med samma summa, på grund av en 
snabbare byggtakt än förväntat. 

Reservation 
Närvarande ledamöter från (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 
Närvarande ledamöter från (M), (C) och (K.D) avger ett särskilt yttrande enligt bilaga A § 201. 

Närvarande ledamöter från (C) avger även ett särskilt yttrande enligt bilaga B § 201. 

Yrkande 
Jonas Segersam (KD), Erik Pelling (S), Fredrik Ahlstedt (M), Tobias Smedberg (V), Ulrik Wärnsberg 
(S) och Stefan Hanna (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till andra att-sats, samt därutöver bifall till 
övriga att-satser. 

Anföranden 
Ärendet inleds med anföranden av kommunrevisonens ordförande Karolina Ladors (L) och Bo Ädel 
från KPMG. 

Anföranden hålls även av Mohamad Hassan (L), David Perez (SD), Roger Thelander (SD), Markus 
Lagerquist (M) och Christopher Lagerqvist (M). 

Sammanfattning 
Ärendet avser delårsbokslut och helårsprognos för Uppsala kommun samt för kommunkoncernen. 
Ärendet innehåller även uppföljning per augusti av de nio inriktningsmål med tillhörande 81 uppdrag 
samt indikatorer som kommunfullmäktige har beslut om i Mål och budget 2018 med plan för 2019-
2020. Uppföljningen redogör även för kvarvarande uppdrag från tidigare år, tillkommande uppdrag 
januari—april 2018 samt genomförande av program och handlingsplaner. 

   

Justerandes si Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-05 

Beslutsgång 
Ordföranden informerar om att att-satserna kommer att behandlas var för sig, eftersom det finns ett 
avslagsyrkande på andra att-satsen. 

Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag till första att-sats mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag till andra att-sats mot Simon Alms (SD) 
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Ordförande ställer slutligen kommunstyrelsens förslag till tredje att-sats mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 oktober 2018. 
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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upPnlia KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-05 

§ 202 

Fastställande av skattesats för 2019 
KSN-2017-3559 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2019 till 21:14 kronor per skattekrona. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter från (M), (C) och (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 
och avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 202. 

Närvarande ledamöter från (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Yrkanden 
Erik Pelling (S), Mohamad Hassan (L), Rickard Malmström (MP), Helena Hedman Skoglund (L), 
Tobias Smedberg (V), Asal Gohari (S), Peter Gustavsson (S), Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wämsberg 
(S) och Klas-Herman Lundgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Fredrik Ahlstedt (M), Simon Alm (SD), Jonas Segersam (KD), Markus Lagerquist (M), Stefan Hanna 
(C) och Christopher Lagerqvist (M) och Roger Thelander (SD) yrkar att fastställa skattesatsen till 
20:84 kronor per skattekrona. 

Anförande 
Anförande hålls även av Lovisa Johansson (Fl). 

Sammanfattning 
Enligt 11 § kommunallagen (2017:725), KL, ska förslag till budget upprättas av styrelsen före oktober 
månads utgång men om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november 
månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt 
som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. 

Av 10 § KL framgår att budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. De år då val 
av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Om budgeten 
på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ska fullmäktige ändå 
fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. 
Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och ska genomföras. 

Utdragsbestyrkande Justerandes ign 
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uplitelf, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-05 

Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA, bifall till Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande 
röstar NEJ. Kommunfullmäktige beslutar med 46 JA-röster mot 34 NEJ-röster att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. En ledamot var frånvarande vid voteringen. 

JA-röst avger: 
Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Gustaf Lantz (S), Eva Christiemin (S), Peter Gustavsson (S), 
Asal Gohari (S), Ulrik Wämsberg (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Klas-Herman Lundgren (S), Agneta 
Gille (S), Carl Lindberg (S), Ylva Stadell (S), Björn Wall (S), Hilde Klasson (S), Mattias Kristenson 
(S), Loa Mothata (S), Rafael Waters (S), Pavlos Cavelier Bizas (S), Anders Grönvall (S), Tobias 
Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), Ingela 
Ekrelius (V), Therese Rhann (V), Lalla Andersson (V), Mohamad Hassan (L), Helena Hedman 
Skoglund (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), Amanda Kanange (L), Mats Dafnäs (L), 
Linda Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (M2), Charles Pylad (MP), Åsa 
Strahlemo (MP), Stina Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl), Maria Gauffin Röjestål (S), Staffan Yngve 
(S), Marlene Larsson (V), Anette Fischer (V), Peter Nordgren (L), Anders Wallin (L) och Per Eric 
Rosen (MP). 

NEJ-röst avger: 
Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Alexandra Steinholtz (M), Christopher Lagerqvist (M), 
Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), Madeleine 
Andersson (M), Carolina Bringbom (M), Robin Kronvall (M), Stefan Hanna (C), Unn Harsem (C), 
Mattias Johansson (C), Zahrah Lifvendahl (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åhlund 
(C), Viviane Obaid (C), Simon Alm (SD), David Perez (SD), Lisen Burmeister (SD), Rebecka 
Tyrheim (SD), Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), Jonas Segersam (KD), Sarah Havneraas 
(KD), Margit Borgström (1(13), Eva Moberg (I(D), Evelina Solem (KD), Gunnar Hedberg (M), Roine 
Thunberg (M), Inger Söderberg (M) och Mattias Holmström (Kl)). 

Frånvarande: 
Linnea Bjuhr (SD). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 september 2018. 
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2018. 

  

,* 

   

Justerandes sign 

  

Utdragsbestyrkande 
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unfailue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-05 

§ 203 

Antagande av Detaljplan för Rackarberget 
KSN-2017-1231 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta detaljplan för Rackarberget enligt ärendets bilaga. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 203. 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till Jonas Segersams (KD) 
yrkande. 

Yrkanden 
Erik Pelling (S), Therez Almerfors (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förlag till beslut. 

Jonas Segersam (KD) yrkar att: 
Detaljplan för Rackarberget återremitteras i syfte att justera de två dominerande punkthusen i den 
lägre delen av området. Tillkommande bebyggelse bör utformas på ett sätt så att den harmoniserar 
med den befintliga. 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till Jonas Segersams (SD) återremissyrkande. 

Anförande 
Anförande hålls även av Hanna Victoria Mörck (V). 

Sammanfattning 
Plan- och byggnadsnämnden har den 22 mars 2018 tagit ett beslut om detaljplan för Rackarberget, och 
överlämnat ärendet till kommunfullmäktige för antagande. Antagandehandlingama inklusive 
protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden återges i ärendets bilaga. Inkomna yttranden 
återfinns hos stadsbyggnadsförvaltningen. 

Detaljplanen är framtagen genom så kallat utökat planförfarande. Planer som tas fram med utökat 
förfarande ska antas av kommunfullmäktige efter godkännande i plan- och byggnadsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Jonas Segersams (KD) återremissyrkande mot ärendets avgörande idag och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala   ., KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-05 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse 24 april 2018. 
Plan- och byggnadsnämndens beslut den 22 mars 2018. 
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2018. 

   

Justerandes sign 
1-1 

Utdragsbestyrkande 
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unnal.f. KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-05 

§ 204 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 - 2020, samt i vilka 
tidningar kungörelser till kommunfullmäktige ska kungöras i 
KSN-2018-3218 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att kommunfullmäktige 2019 sammanträder den 28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 12 
juni, 16 september, 7 oktober, 4 — 5 november och 9 december, 

att kommunfullmäktige 2020 sammanträder den 27 januari, 24 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 8 
juni, 14 september, 5 oktober, 2 — 3 november och 14 december, 

att kommunfullmäktige 2021 sammanträder den 25 januari, 22 februari, 29 mars, 26 april, 31 maj, 7 
juni, 13 september, 11 oktober, 1 — 2 november och 13 december, 

att kommunfullmäktige 2022 sammanträder den 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 30 maj, 13 
juni, 12 september, 3 oktober, 7 — 8 november och 12 december, samt 

att kallelse till kommunfullmäktiges sammanträden 2019 ska annonseras i Upsala Nya Tidning, 
Upplands Nyheter och Uppsalatidningen samt publiceras på uppsala.se  och på kommunens officiella 
kanaler på sociala medier. 

Anförande 
Anförande hålls av Simon Alm (SD). 

Sammanfattning 
I ärendet föreligger förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019 - 2022, samt i vilka 
tidningar kungörelser till kommunfullmäktige ska kungöras i. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 23 oktober 2018. 
Kommunstyrelsens beslut den 24 oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Bilaga A § 201 

Ärende 8 
Uppföljning per augusti och helårsprognos 2018 

Särskilt yttrande 
Uppsala-Alliansen 

Uppsala kommun står inför ett lurigt och svårmanövrerat läge framöver. Å ena sidan ser 
verksamheten än en gång ut att gå mot ett stort överskott som skulle ha möjliggjort den återställning 
av skatten som vi föreslagit under hela mandatperioden. Samtidigt ser vi oroande höga 
nettokostnadsökningar som en direkt följd av den expansiva ekonomiska politik som det nuvarande 

vänsterstyret fört. Dessutom är låneskulden fortsatt på höga nivåer. 

Trots att vänsterstyret låter skattesatsen ligga kvar på en hög nivå i förhållande till andra jämförbara 
kommuner så saknas kostnadsmedvetenheten inför en stundande lågkonjunktur. Att ställa om en 
organisation som vant sig med stora nettokostnadsökningar är svårt och det bör finnas en större 
medvetenhet och oro från styret kring detta. Nettokostnadsökningen beräknas till svindlande 7,9 
procent och en framtida lågkonjunktur kommer med stor sannolikhet leda till ett tvärstopp i 
verksamheten som kommer få känningar för välfärdens kärna. Detta behöver adresseras och 

åtgärdas omgående. 

För 16:e kvartalet i rad går nu äldrenämnden och omsorgsnämnden i Uppsala kommun med 
budgetunderskott. Det är anmärkningsvärt att vänsterstyret inte lyckats förbättra kostnadskontrollen 
i dessa nämnder, trots upprepade försök. För att inte dränera framtida satsningar inom äldre- och 
omsorgsverksamheten så behöver vi få bukt med de skenande kostnaderna. Om inte detta sker så 
ser Uppsala-Alliansen oroat att följderna kommer bli antingen att utlovade satsningar på LSS och 
äldreomsorgen uteblir eller att skatten höjs ytterligare. 

Låneskulden ligger på rekordhöga 74 000 kr per invånare och fortsätter att öka. Även i framtiden 
kommer stora investeringar behövas. Därför ser Uppsala-Alliansen att lättnader på balansräkningen 

är nödvändiga för att inte på sikt riskera Uppsala kommuns ekonomi. 

Satsningar på välfärdens kärna, samtidigt som skatten kan sänkas till en konkurrenskraftig nivå, är 

möjligt om kostnadskontrollen skärps. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 



Bilaga B § 201 

Ärende 8 

Bokslut per augusti samt helårsprognos 2018 

Särskilt yttrande 

Centerpartiet 

Den nettokostnadsutveckling som redovisas i kommunens bokslut per augusti är alarmerande hög, 

7,9 procent justerat för jämförelsestörande poster. Det är ohållbart att kommunens nettokostnader 

ökar i snabbare takt än skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Centerpartiet har 

regelbundet de senaste åren efterlyst åtgärder för bättre kostnadskontroll och lägre 

kostnadsökningar. 

Av bokslutet framgår även att kommunens skuldsättning är fortsatt hög och fortsätter växa. 

Kommunen klarar knappt sitt mål att låneskulden per invånare inte ska öka i snabbare takt än 5 

procent per år. Det är viktigt att kommunen tar hänsyn till att en så hög låneskuld som Uppsala har är 

en betydande finansiell risk även om den växer i måttlig takt. 

Kommunrevisionen fastslår i sin granskning att kommunen har allvarliga brister i bokföringen och 

redovisningen av större exploaterings- och byggprojekt. Bristerna är så allvarliga att den 

professionella revisionen själv påpekar att de i ett privat bolag skulle ha konstaterat bokföringsbrott 

och lett till revisorernas omedelbara avgång. Centerpartiet anser att det är av yttersta vikt att 

kommunledningen tar revisorernas kritik på största allvar och skyndsamt åtgärder de stora brister 

som lyfts. Även om en kommun inte behöver leva upp till samma stränga redovisningskrav som en 

privat verksamhet är det mycket viktigt för den interna kostnadskontrollen och allmänhetens 

förtroende att kommunens redovisning är korrekt och transparent. 

Stefan Hanna (C) 



Bilaga A § 202 

Ärende 9 
Fastställande av skattesats för 2019 

Reservation 
Uppsala-Alliansen 

För Uppsala-Alliansen är det viktigt att Uppsalas invånare får mesta möjliga valuta för sina 
skattepengar. Uppsala kommun har väsentligt högre skattesats än de jämförbara kommuner, utan 
att leverera en välfärd som håller högre kvalitet. Detta innebär att uppsalaborna inte får tillräcklig 
valuta för skattepengarna.1 ljuset av detta var den skattehöjning som beslutades 2015 omotiverad, 
och Alliansen ville därför se att den återställs. Uppsala-Alliansen står fast vid att en lägre skattesats 
också stärker Uppsala i den globala konkurrensen om nyckelkompetenser till våra universitet och 
kunskapsintensiva företag. Att återställa skattesatsen är också ett sätt att begränsa kommunens 
nettokostnadsökning. Uppsala kommun behöver ett omfattande effektiviseringsarbete för att 

förhindra att kostnaderna fortsätter att skena iväg. 

Med anledning av ovan yrkade Uppsala-Alliansen på: 

att fastställa utdebiteringen av kommunal inkomstskatt för år 2019 till 20:84 öre per skattekrona. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 
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Bilaga A § 203 

Ärende 10 

Antagande av Detaljplan för Rackarberget 

Reservation 

Kristdemokraterna 

Vi yrkade att planförslaget angående detaljplan för Rackarberget skulle återremitteras. 

Anledningen var att de två dominerande punkthusen i den lägre delen av området behövde justeras. 

Vi kristdemokrater anser att tillkommande bebyggelse bör utformas på ett sätt så att den 

harmoniserar med den befintliga. Punkthus är ingen bra bostadstyp, då det dels är ett dåligt 

användande av tomtmarken / ytan, och dels blir det väldigt många lägenheter i en trappuppgång. I 

fallet Rackarberget finns det redan punkthus, men de två föreslagna i den nordöstra delen av 

området bryter av mot de övriga genom sin väsentligt högre höjd, vilket bidrar till såväl en dålig 

helhetsbild av området som en riskerad ökad otrygghet. 

Jonas Segersam (KD) 
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