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Utdragsbestyrkande Justerandfs sign 
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2(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 140 

Val av justerare samt tid och plats för justering av protokollet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Ulrik Wämsberg (S) och Tomas Karlsson (Fl) att justera protokollet., 

att till ersättare utse Inga-Lill Sjöblom (S) och Josef Saffady Åhslund (H), 

att justeringen äger rum måndag den 12 september kl 09.30 på Stationsgatan 12. 

Justerandeign Utdragsbestyrkande 



upPRI.9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

3(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 141 

Information från presidiet - Avtackning 

Ordföranden och kommunfullmäktige tackar Torkel Winbladh, enhetschef, för hans tid som juridiskt 
biträde på kommunfullmäktiges sammanträden. 

Utdragsbestyrkande Justerandpgi 
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4(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 142 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa föredragningslistan med ändrad ordning i enlighet med ordförandens förslag. 

Ärendet 
Ordföranden föreslår att behandling av beslutsärenden börjar kl. 14.30, men då det endast är en 
interpellation att behandla på detta fullmäktigesammanträde så behandlas även ärende 112. Avveckling 
av Regionförbundet Uppsala län, ärende 121. Ändring av bolagsordning, val av styrelse och 
lekmannarevisorer i AB Boländerna 32:2 — ett dotterbolag till 1-hus AB, och ärende 122. Ombildning 
av Uppsala R3 AB till destinationsbolaget innan kl 14.30. 

Ordföranden föreslår också att ärende 116. Uppsala kommuns handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism behandlas tillsammans med ärende 129. Motion av Jonas Segersam (KD) angående 
handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 

(1 
Utdragsbestyrkande 
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5(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 143 

Anmälningsärenden - Protokoll, årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet 

Anmäls 

Årsredovisning 2015 för stiftelsen Jälla egendom (KSN-2016-0660) 

Protokoll från Svenska Kommun Försäkrings AB årsstämma 2016 (KSN-2016-0629) 

Svenska Kommun Försäkrings AB årsredovisning 2015 

Protokoll från Destination Uppsalas årstämma 2016 (KSN-2016-1380) 

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Samordningsförbundet Uppsala län (KSN-2016-1434) 

Utdragsbestyrkande Justeranjiqs,jgn 

b/5 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 144 

Anmälningsärende - Underrättelse om detalj planer 

Anmäls 

Underrättelse om antagande av detaljplan enligt 5 kap. §§ 29, 30 och 35-37 plan- och bygglagen. 
Detaljplan för del av kvarteret Rosen. (KSN-2015-1004) 

Underrättelse om antagande av detaljplan enligt 5 kap. §§ 29, 30 och 35-37 plan- och bygglagen. 
Detaljplan för kvarteret Broccolin, Årsta 85:1 (KSN-2014-1275) 

Utdragsbestyrkande Justerandpii 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 145 

Anmälningsärende - Avsägelser förtroendevalda 
KSN-2016-0004 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja begärda avsägelser. 

Ärendet 

Uppsala tingsrätt 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Plan- och 
byggnadsnämnden 
Omsorgsnämnden 
Gatu- och 
samhällsmiljönämnden 
Socialnämnden 
Kulturnämnden 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges 
valberedning 
Medalj delegationen 
Mälarens 
vattenvårdsförbund 
Uppsala Stadshus AB 
Uppsala Kommun 
Fastighets AB 
Kulturnämnden 
Arbetsmarknadsnämnde 
n 
Plan- och 
byggnadsnämnden 
Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden  

Nämndeman 	 Negin Nasiripour 	(MP) 
Ledamot 	 Sofia Spolander 	(M) 
Ersättare 	 Sofia Spolander 	(M) 
Ledamot 	 Sofia Spolander 	(M) 

Ersättare 	 Viktoria Rönnquist 	(KD) 
Ledamot 	 Fredrik Hallor 	(V) 

Ersättare 	 Patrik Pössi 	 (M) 
Ledamot 	 Kholod Saghir 	(S) 
Ledamot 	 Alf Karlsson 	 (MP) 
1.e vice ordförande 
Ledamot 	 Alf Karlsson 	 (MP) 

Ledamot 	 Alf Karlsson 	 (MP) 
Ombud 	 Alf Karlsson 	 (MP) 

Ersättare för ombud 	Alf Karlsson 	 (MP) 
Suppleant 	 Karin Ericsson 	(C) 

Ledamot 	 011e Romlin 	 (C) 
Ledamot 	 Emma Persson 	(MP) 

Ledamot 	 Freij a Carlstn 	(C) 

Ledamot 	 Ylva Tengblad 	(MP) 

Ersättare 	 Lars Friberg 	 (MP) 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 
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8(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 146 

Anmälningsärende - inlämnade interpellationer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde 
den 3 oktober 2016. 

Ärendet 
Inlämnade interpellationer från: 

Mohamad Hassan (L) om Celsiusskolans framtid (KSN-2016-1371) 

Fredrik Ahlstedt (M) om fler arbetstillfällen inom besöksnäringen (KSN-2016-1786) 

Jonas Segersam (KD) om familj erådgivningen (KSN-2016-1788) 

Utdragsbestyrkande Justeran es sign 



Uppsala KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

9(38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 147 

Anmälningsärende - Inlämnade motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 
Motioner har lämnats in från: 

Stefan Hanna (C) om särskild satsning på Almunge (KSN-2016-1733) 

Stefan Hanna (C) om särskild satsning på Vattholma (KSN-2016-1732) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

tzkl 
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upP19.113, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 148 

Interpellation av Tomas Karlsson och Mona Camara Sylvan (båda Fl) om 
säkerhetsarbetet för förtroendevalda i Uppsala kommun 
KSN-2016-1071 

Ärendet 
Tomas Karlsson och Mona Camara Sylvan (båda Fl) har ställt en interpellation om 
säkerhetsarbetet för förtroendevalda i Uppsala kommun. Interpellationen besvaras av 
kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S). 

Anföranden 
Anföranden hålls av Tomas Karlsson (Fl), Marlene Burwick (S) och Anders A Aronsson (L) 

Utdragsbestyrkande Justerancyafi 

C-- 
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upPM11.9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 149 

Avveckling av Regionförbundet Uppsala län 
KSN-2016-0810 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att Uppsala kommun godkänner att Regionförbundet Uppsala län avvecklas den 31 december 
2016 samt att regionförbundets egna kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 
december 2016 överförs till Region Uppsala. 

Ärendet 
Under förutsättning att riksdagen fattar beslut om den lagändring som gör det möjligt för 
Landstinget i Uppsala län att bilda region den 1 januari 2017 ska Regionförbundet Uppsala 
län träda i likvidation, d.v.s. formellt upphöra, den 31 december 2016. 

Regionförbundet Uppsala län har överlämnat en remiss till sina medlemmar (ärendets 
bilaga) där man 
önskar svar på följande frågor: 
• Godkänner Uppsala kommun att — under förutsättning att riksdagen beslutar om att 
landstinget kan bilda Region Uppsala den 1 januari 2017 — Regionförbundet Uppsala län 
avvecklas den 31 december 2016? 

• Godkänner Uppsala kommun att regionförbundets egna kapital, tillgångar, skulder och 
åtaganden per den 31 december 2016 överförs till Region Uppsala? 

Föredragning 
Att bilda Region Uppsala innebär att Landstinget i Uppsala län och Regionförbundet Uppsala 
län går samman. De viktigaste uppgifterna för Region Uppsala — utöver de som landstinget 
redan har - blir att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling (regional 
utvecklingsstrategi, RUS), samordna insatser för genomförandet av strategin samt att upprätta 
och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur, det vill säga, samma uppgifter 
som Regionförbundet Uppsala län har idag. 

Varje medlems fullmäktige måste besluta om att Regionförbundet Uppsala län ska avvecklas 
den 31 december 2016. Inriktningen är därefter att förbundsfullmäktige den 16 december 
2016 ska godkänna likvidationen. Medlemmarna måste också godkänna att regionförbundets 
egna kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per den 31 december 2016 överförs till 
Region Uppsala så att förbundsfullmäktige den 16 december kan besluta även om detta. 

Utdragsbestyrkande Justeran es sign 
.11  
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upF23,10, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

Forts. § 149 

Ekonomiska konsekvenser 
Avvecklingen av regionförbundet Uppsala län innebär att Uppsala kommun från och med den 
1 januari 2017 inte längre ska betala en medlemsavgift till regionförbundet. För år 2016 är 
Uppsala kommuns medlemsavgift till regionförbundet 8 099 756 kronor. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att fullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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UPP= KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 150 

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i AB 
Boländerna 32:2- ett dotterbolag till I-hus AB 
USAB-2016/24 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna bolagsordning i AB Boländerna 32:2 enligt ärendets bilaga, 

att förrätta val av styrelse och lekmannarevisorer enligt nedan 

Peder Granath (S), ordförande 
Thomas Tjäder (M), vice ordförande 
Stavros Giangozoglou (S), ledamot 
Ingrid Andersson (MP), ledamot 
Jan Lundberg (L), ledamot 

Lars-Olof Lindell, ordinarie lekmannarevisor 
Cecilia Hamenius suppleant för lekmannarevisor, samt 

att uppdra AB Boländerna 32:2 att hålla en extra bolagsstämma och godkänna den nya 
bolagsordningen samt anmäla val av styrelsen och lekmannarevisorer. 

Ärendet 
I-hus AB, som är ett helägt dotterbolag i Uppsala Stadshuskoncernen, har förvärvat en 
fastighet i bolagsform. Det förvärvade bolaget ingår numera i I-hus koncern och är indirekt ett 
helägt kommunalt bolag vilket innebär att bolagsordningen, val av styrelse och 
lekmannarevisorer måste följa krav i kommunallagen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att fullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
/ 1)  ' 

4' 
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upPnliki KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 151 

Ombildning av Uppsala R3 AB till destinationsbolaget 
USAB-2016/20 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna namnändring för ombildande av Uppsala R 3 AB till Nya Destination Uppsala 
AB, 

att godkänna bolagsordning enligt ärendets bilaga, 

att uppdra till Uppsala R3 AB (under namnändring till Nya Destination Uppsala AB) att hålla 
extra bolagsstämma och anta den bilagda bolagsordningen, samt 

att uppdra till Uppsala R3 AB (under namnändring till Nya Destination Uppsala AB) att 
förvärva inkråmet från Destination Uppsala AB. 

Ärendet 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 april 2016 fattades beslut om att genomföra 
översyn av Destination Uppsala AB med anledning av att det uppmärksammats oklarheter 
kring bolagets aktiebok. Det beslutades vidare att bolaget likvideras efter att verksamheten 
flyttats över till ett nytt bolag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att fullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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LIPPOR KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 152 

Beslut om att påbörja beslutsärendena tidigare 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fortsätta med beslutsärendena innan kl 14.30. 

Ärendet 
För att undvika ajournering beslutar ett enhälligt kommunfullmäktige att fortsätta med 
beslutsärendena innan kl. 14.30 då de vanligtvis tar vid. 

Utdragsbestyrkande Justerades sign 
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upilelue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 153 

Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att förrätta val i enlighet med valberedningens förslag: 

Suppleant Uppsalahem AB Staffan Linder (M) 

Suppleant Studentstaden Uppsala AB Staffan Linder (M) 

Ledamot Uppsala Vatten och Avfall AB Christer Borg (S) 

Nämndeman Uppsala Tingsrätt Gabriella Randen (S) 

Ersättare kommunstyrelsen Marcus Lagerqvist (M) 

Ledamot plan- och byggnadsnämnden Lars Tuvesson (M) 

Ersättare plan- och byggnadsnämnden Håkan Tribell (M) 

Ersättare socialnämnden Vivianne Eriksson (M) 

1:e vice ordförande kommunfullmäktige Johan Edstav (MP) 

Suppleant Uppsala kommun Fastighets AB Freija Carls-tål (C) 

Ledamot kulturnämnden Ewa Jönsson (C) 

Ledamot plan- och byggnadsnämnden Karin Ericsson (C) 

Ledamot miljö- och hälsoskyddsnämnden Lars Friberg (MP) 

Ersättare miljö- och hälsoskyddsnämnden Ylva Tengblad (MP) 

att förrätta på kommunfullmäktige tillkomna fyllnadsval: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande ,, 
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upP,19,10, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

Ersättare för ombud Uppsala Stadshus AB Johan Edstav (MP) 

Ledamot Medalj delegationen Johan Edstav (MP) 

Forts. § 153 

att bordlägga val i enlighet med valberedningens förslag: 

Nämndeman Uppsala Tingsrätt (MP) 

Ersättare omsorgsnämnden (KD) 

Ledamot gatu- och samhällsmiljönämnden (V) 

Ledamot kulturnämnden (S) 

Ledamot kommunfullmäktiges valberedning (MP) 

Ombud Mälarens vattenvårdsförbund (MP) 

Ledamot Arbetsmarknadsnämnden (MP) 

kopia till 
De valda 
Lönecenter 
Berörda organ 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
/ 
L 



18 (38) 

upl?».1.9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 154 

Finansrapporter 2016 
KSN-2016-0467 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 

Anmäls att kommunstyrelsen för egen del beslutar 

att godkänna den tillfälliga avvikelse som gjorts i relation till elhandelsstrategin. 

Ärendet 
Finansrapporten utgör dels en redovisning av de finansiella positioner som Uppsala kommun 
har dels en avstämning av i vilken utsträckning den finansiella verksamheten bedrivs i 
enlighet med fastställd policy och tillhörande riktlinjer. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att fullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sIgn 
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Une» KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 155 

Uppföljning per april 2016 ekonomi och verksamhet 
KSN-2016-1241 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna delårsbokslutet och fastställa resultat- och balansräkning per 30 april 2016 
enligt ärendets bilaga 1. 

Anmäles att kommunstyrelsen för egen del beslutar 

att anmäla helårsprognos för 2016 till kommunfullmäktige, 

att uppdra till samtliga nämnder att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå ekonomi i balans 
2016, 

att uppdra till utbildningsnämnden att i november redovisa en fördjupad analys av 
volymökningen av folkbokförda elever, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektören att löpande följa upp och 
återrapportera nämndernas och förvaltningarnas åtgärder. 

Särskilt yttrande 
Närvarande ledamöter i (M), (L), (C) och (KD) lämnar särskilt yttrande enligt bilaga A § 155 

Ärendet 
Kommunens redovisade resultat för perioden januari till april 2016 uppgår till 16 miljoner 
kronor (-149 mkr motsvarande period 2015). Helårsprognosen indikerar ett resultat om 194 
(56) miljoner kronor. Exklusive j ämförelsestörande poster prognosticeras resultatet till 164 (-
50) miljoner kronor. Prognostiserat resultat utgör 1,6 procent av skatter och kommunal-
ekonomisk utjämning. 

Yrkanden 
Marlene Burwick yrkar med instämmande av Fredrik Ahlstedt (M), Maria Gardfjell (MP), 
Jonas Segersam (I(D), Ulrik Wämsberg (S) och Stefan Hanna (C) bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anföranden hålls även av Hona Szatmåri Waldau (V), Mohamad Hassan (L), Simon Alm 
(SD), Caroline Andersson (S), Tomas Karlsson (Fl), Anders A Aronsson (L) och Benny 
Lindholm (L). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upP19,12, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

Forts. § 155 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att fullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPnla KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 156 

Handlingsplan mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer 
KSN-2016-0315 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Uppsala kommuns program mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer, 
ärendets bilaga 1, 

att anta Uppsala kommuns handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer 
och hedersrelaterat förtryck 2016-2018, ärendets bilaga 2, samt 

att uppdra till socialnämnden att ansvara för samordning och implementering av programmet 
och handlingsplanen i enlighet med föredragningen. 

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

Ärendet 
Den 27 april 2016 inkom socialnämndens förslag till program mot kvinnofridskränkningar 
och våld i nära relation till kommunstyrelsen. I december 2014 fick socialnämnden inom 
ramen för IVE 2015-2018 i uppdrag att ta fram ett övergripande program för arbetet mot våld 
i nära relationer. Socialnämnden har till sin hjälp haft en politisk styrgrupp och en 
referensgrupp bestående av representanter från följande ideella organisationer; Tjejers rätt i 
samhället (TRIS), 
Uppsala kvinnojour, Kvinnobyrån-Stadsmissionen, Mottagningen mot våld i nära relationer i 
Uppsala (MVU) samt Barnombudsmannen i Uppsala (B0iU). Programmet återges i sin helhet 
i ärendets bilaga 1. 

Yrkanden 
Ilona Szatmåri Waldau (V) yrkar med instämmande av Jonas Segersam (I(D), Anne 
Lennartsson (C), Ylva Stadell (S), Alexandra Westman (M), Liza Boöthius (V), Tomas 
Karlsson (Fl), Anna Manell (L), Tarja Onegård (MP) och Marcus Lagerqvist (M) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Simon Alm yrkar: att ordet "papperslös" byts ut till "illegal invandrare", samt att begreppen 
normkritik, genusmedvetenhet och brytande av maskulina normer stryks ur dokumenten. 

Mohamad Hassan yrkar med instämmande av Liza Boöthius (V), Eva Christiemin (S), Tarja 
Onegård (MP) och Ilona Szatmåri Waldau avslag på Simon Alms (SD) yrkande. 

Utdragsbestyrkande Justerarges sign 
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(*Rlf» KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

Forts. § 156 

Tomas Karlsson (Fl) yrkar på följande tillägg i handlingsplanen område 4: Skydd, stöd och 
behandling, sidan 10 under åtgärder 2016-2018. I foimuleringarna i översta åtgärden; ordet 
"delaktighet" läggs till så att andra meningen lyder: "Insatser och placeringar ska anpassas 
utifrån individens personliga behov, delaktighet och säkerhet", samt att följande åtgärd läggs 
till "Underlätta för utsatta att träffa varandra om de vill". 

Ilona Szatmåri Waldau (V) yrkar avslag på Tomas Karlssons (Fl) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag mot Simon Alms (SD) yrkande och finner 
att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordföranden ställer efter det Tomas Karlssons (Fl) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
fullmäktige avslår tilläggsyrkandet. Votering begärs och genomförs. Ordföranden ställer 
Tomas Karlssons (Fl) tilläggsyrkande mot avslag. Bifall till Bona Szatmåri Waldaus (V) 
avslagsyrkande röstar JA, bifall till Tomas Karlssons (Fl) tilläggsyrkande röstar NEJ. 
Kommunfullmäktige beslutar med 76 ja-röster mot 2 nej-röster att avslå Tomas Karlssons 
(Fl) tilläggsyrkande. 3 ledamöter var frånvarande under omröstningen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes34 / 
(- 
, 
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upFleifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SA1VIMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 157 

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 
KSN-2016-1405 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Uppsala kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism enligt ärendets 
bilaga. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter i (KD) reserverar sig enligt bilaga A § 157. 

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

Ärendet 
Regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism har gått ut med 
rekommendationer om att varje kommun behöver ta fram ett strategiskt dokument i arbetet 
kring våldsbejakande extremism. Den föreslagna handlingsplanen utgår från 
rekommendationerna med anpassning till förhållandena i Uppsala kommun. 

I det lokala Brottsförebyggande rådet har frågan om våldsbejakande extremism varit aktuell 
och beretts sedan hösten 2015. Handlingsplanen har tagits fram i samverkan mellan 
kommunledningskontoret, strategiska funktioner på förvaltningar samt verksamhetsansvariga 
inom t.ex. förebyggande arbete och skola. Att arbeta för att värna demokratin och förebygga 
våldsbejakande extremism finns även med som ett område i samverkansavtalet mellan 
kommunen och polismyndigheten i Uppsala län. 

Yrkanden 
Hona Szatmåri Waldau (V) yrkar med instämmande av Jonas Segersam (KD), Therez Olsson 
(M), Hilde Klasson (S), Rickard Malmström (MP), Anna Manell (L) och Marcus Lagerquist 
(M) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Jonas Segersam yrkar tillägg till kommunstyrelsens förslag till beslut enligt bilaga A § 157. 

Simon Alm (SD) yrkar: Att formuleringar om att befrämja ett mångkulturellt samhälle stryks. 

Anföranden hålls även av Tomas Karlsson (Fl) och Josef Saffady Åhslund (Fl) 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag mot Simon Alms (SD) yrkande och finner 
att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

_ J 



24 (38) 

upPleifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

Forts. § 157 

Sedan ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot Jonas Segersams (KD) 
tilläggsyrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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UNO» KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 158 
Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot 
våldsbejakande extremism 
KSN-2016-0245 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (1(D) reserverar sig till förmån för Jonas Segersams (KD) 
bifallsyrkande till motionen enligt bilaga A § 158. 

Ärendet 
Jonas Segersam (KD) har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 
januari 2016, yrkat att fullmäktige beslutar att; 

- Upprätta en handlingsplan för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism. 
- Formalisera samverkan med moskéer och islamska organisationer som kan innebära en bro 
till personer som riskerar hamna i islamistisk extremism. 
- Inrätta ett centrum som jobbar med avhopparverksamhet och anhörigstöd. 
- Införa en kontaktpunkt (hjälplinje) dit man kan vända sig om en anhörig eller vän 
radikaliseras. 
- Ytterligare formalisera SSP-samverkan (Socialtjänst, Skola, Polis), och även involvera 
fritidsgårdar och säkerhetspolis i ett strukturerat samarbete. 
- Utbilda personal i skolor och fritidsgårdar i hur man på ett tidigt skede kan förebygga, 
identifiera och förhindra radikalisering. 
-Utbyta erfarenheter med Europeiska städer, kommuner och regioner som har kommit långt i 

arbetet med att motverka islamistisk extremism. 

Yrkanden 
Ilona Szatmåri Waldau (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen. 

Anföranden hålls även av Therez Olsson (M), Hilde Klasson (S), Simon Alm (SD), Josef 
Saffady Åhslund (Fl), Rickard Malmström (MP), Anna Manell (L), Marcus Lagerquist (M) 
och Tomas Karlsson (Fl). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

(14 



KOMMUNFULLMÄKTIGE uninlue 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

26 (38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

Forts. § 158 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Jonas Segersams (KB) 
bifallsyrkande till motionen och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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upP19.1.9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 159 

Avgifter för resor till daglig verksamhet 
KSN-2016-1391 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avskaffa avgiften för resor till och från daglig verksamhet med fordon som körs av 
upphandlade företag på uppdrag av omsorgsnämnden, samt 

att ovanstående beslut ska gälla retroaktivt från och med den 1 augusti 2016. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2016 (§ 85) att från den 1 april 2016 avskaffa 
avgiften för resor till och från daglig verksamhet som utförs av Vård & omsorg på uppdrag av 
omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige uppdrog samtidig till omsorgsnämnden att göra en 
översyn av alla resor till och från daglig verksamhet oavsett utförare, för att kartlägga 
brukarnas kostnader. 

Omsorgsnämnden har vid sammanträde den 14 juni 2016 föreslagit att även avgiften för resor 
till och från daglig verksamhet med fordon som körs av upphandlade företag avskaffas från 
och med den 1 augusti 2016. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att fullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justeran s s/ign 
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upl?»,13 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 160 

Ansökan om borgen för ränteposition från IFU Arena AB 
KSN-2013-0877 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medge att borgen även får tecknas för finansieringslösningar i de fall Uppsala kommun 
redan har ett borgensåtagande för det lån som finansieringslösningen avser. 

Anmäles att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan beslutar 
kommunstyrelsen för egen del 

att teckna borgen för det åtagande som IFU Arena AB får då de tar en ränteposition genom 
att skaffa en framtidsstartad ränteswap. 

Ärendet 
IFU Arena AB, bolaget, har ett lån på 315 miljoner kronor för vilket Uppsala kommun gått i 
borgen. Bolaget har framfört att det vill nu säkra den ränta som bolaget ska betala på lånet 
under en kommande tioårsperiod. Bilaga. 

Bolaget önskar få del av den låga ränta som marknaden för närvarande erbjuder. Genom att 
under de kommande två åren låta lånet ligga till rörlig ränta och idag skaffa en ränteswap som 
startar om två år bedömer bolaget att de får tillgång till en låg ränta med en balanserad risk. 
För ränteswapen vill den bank som förmedlar den ha en kommunal borgen. 

Då nuvarande borgensprinciper inte beskriver möjlighet till borgen för finansieringslösningar 
ska frågan om sådan borgen prövas särskilt av kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att fullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Upliniki KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 161 

Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 § 
KSN-2016-1502 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att den enskildes avgifter för 

1.hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26 § sjätte 
styckethälso- och sjukvårdslagen (1982:763), per månad ska uppgå till högst en tolftedel av 
0,5392 
gånger prisbasbeloppet 

2.för bostad i särskilt boende per månad ska uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 
gångerprisbasbeloppet, samt 

att beslutet ska gälla från och med den 1 september 2016 

Ärendet 
Den 26 maj 2008, § 125, beslutade kommunfullmäktige att tillämpa det då gällande avgifts-
taket i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 8 kap. 5 §. Genom en ändring, som trätt i kraft den 1 
juli 2016, medges kommunen möjlighet att höja avgiftstaket dels för avgifter för hemtjänst i 
ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård och dels för 
avgifter för särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen. 

Omsorgsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 23 augusti 2016 och 
äldrenämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 25 augusti 2016. Nämnderna 
föreslår att det höjda avgiftstaket ska tillämpas i Uppsala från och med den 1 september 2016. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att fullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,Mlue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 162 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2019 
KSN-2016-0984 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2019 enligt ärendets bilaga 1. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter i (M), (L), (C) och (KD) reserverar sig till förmån för egna 
tilläggsyrkanden enligt bilaga A § 162. 

Närvarande ledamöter i (C) reserverar sig till förmån för egna tilläggsyrkanden enligt bilaga 
B § 162. 

Närvarande ledamöter i (SD) reserverar sig till förmån för Simon Alms (SD) yrkande enligt 
bilaga C § 162. 

Ärendet 
Enligt Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen 
planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder 
och boendemiljöer. Enligt lagen ska kommunfullmäktige anta riktlinjer för bostadsförsörjning 
under varje mandatperiod. 

Förslaget till Riktlinjerna för bostadsförsörjning 2016-2019 har skickats till länets kommuner. 
Regionförbundet Uppsala län och till Länsstyrelsen i Uppsala län för synpunkter. Synpunkter 
har inkommit från regionförbundet, länsstyrelsen och Heby kommun. 

Yrkanden 
Erik Pelling yrkar med instämmande av Maria Gardfjell (MP) bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Therez Olsson yrkar tillägg enligt bilaga A § 162. 

Stefan Hanna yrkar bifall till Therez Olssons tilläggsyrkande samt till eget tilläggsyrkande 
enligt bilaga B § 162. 

Simon Alm (SD) yrkar enligt bilaga C § 162. 

Anföranden hålls även av Hanna Mörck (V), Anne Lennartsson (C), Tobias Smedberg (V), 
Josef Saffady Åhslund (Fl) och Liv Hahne (M). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
71)  
c y 
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ulTellue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

Forts. § 162 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Simon Alms (SD)s yrkande och 
finner att fullmäktige besluter i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Sedan ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot (M), (L), (C) och (KD)s 
tilläggsyrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

Efter det ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot Stefan Hannas (C) 
tilläggsyrkande och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
till beslut. 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 163 

Fördelning av statliga engångsmedel 
KSN-2016-1569 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

av de statliga engångsmedlen om 89,7 miljoner kronor. 

att avsätta 70 000 000 kronor till utbildningsnämnden, 

att avsätta 3 200 000 kronor till arbetsmarknadsnämnden, samt 

att avsätta 657 000 kronor till kulturnämnden 

Reservation 
Närvarande ledamöter i (SD) reserverar sig till förmån för David Perez (SD) yrkande. 

Särskilt yttrande 
Närvarande ledamöter (L) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga A § 163 

Ärendet 
Det generella statsbidraget, som regeringen fördelade till kommunerna för att förstärka 
välfärden i samband med det stora flyktingmottagandet, uppgick för Uppsala kommuns del 
till 118 837 582 kronor. Kommunstyrelsen har genom olika beslut hittills fördelat 29 487 000 
kronor. Återstår därmed för kommunfullmäktige att besluta om fördelning av 89 350 582 
kronor. 

Yrkanden 
Marlene Burwick (S) yrkar med instämmande av Mohamad Hassan (L), Peter Gustavsson (S) 
och Maria Gardfjell (MP) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

David Perez (SD) yrkar avslag på tredje att-satsen: att avsätta 657 000 kronor till 
kulturnämnden. 

Anföranden hålls även av Simon Alm (SD), Caroline Andersson (S), Christopher Lagerqvist 
(M), och Martin Wisell (KD). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först de två första attsatsema i kommunstyrelsens förslag till beslut mot 
avslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



KOMMUNFULLMÄKTIGE UNO» 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

33 (38) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

Forts. § 163 

Sedan ställer ordföranden den tredje att-satsen i kommunstyrelsens förslag till beslut mot 
David Perez (SD) avslagsyrkande på densamma och finner att fullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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LOW» KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 164 

Motion av Fredrik Ahlstedt (M) om ett tryggare Uppsala 
KSN-2016-0473 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter i (M), (L), (C), (KD) och (SD) reserverar sig till förmån för bifall till 
motionen. 

Ärendet 
Fredrik Ahlstedt (M) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 
februari 2016, att; 

- Det utreds huruvida fler övervakningskameror kan sättas upp på strategiska platser i centrala 
Uppsala och runt resecentrum i syfte att öka tryggheten. 

- Det framarbetas en trygghetsplan för Uppsala kommun. 

Yrkanden 
Fredrik Ahlstedt (M)yrkar med instämmande av Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD), 
Simon Alm (SD), Margit Borgström (KD) och Pavel Gamov (SD) bifall till motionen. 

Ilona Szatmåri Waldau (V) yrkar med instämmande av Hilde Klasson (S) och Rickard 
Malmström (MP) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anföranden hålls även av Josef Saffady Åhslund (Fl) och My Lilja (S). 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Fredrik Ahlstedts (M) 
bifallsyrkande till motionen och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upliniki KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 165 

Motion av Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) om att införa 
inkluderingsjobb 
KSN-2015-2448 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter i (M), (L), (C) och (KD) reserverar sig till förmån för bifall till 
motionen enligt bilaga A § 165. 

Ärendet 
Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 7 december 2015, att kommunen uppdrar till förvaltningen att utforma 
inkluderingsjobb inom Uppsala kommun i linje med motionens intentioner. 

Yrkanden155 
Ulrik Wämsberg (S) yrkar med instämmande av Rickard Malmström (MP) och Inga-Lill 
Sjöblom (S) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Stefan Hanna (C) yrkar med instämmande av Torbjörn Aronsson (Kl)) och Carolina 
Bringbom Anadol (M) bifall till motionen. 

Anföranden hålls även av Ehsan Nasari (C), Tomas Karlsson (H), Tobias Smedberg (V) och 
Eva Christiemin (S). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Stefan Hannas (C) 
bifallsyrkande till motionen och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Votering begärs och genomförs. Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA, 
bifall till Stefan Hannas (C) bifallsyrkande till motionen röstar NEJ. Fullmäktige beslutar med 
48 ja-röster mot 32 nej-röster att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.1 ledamot var 
frånvarande vid omröstningen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 166 

Motion av Anne Lennartsson (C) om etableringen av en 
multisportanläggning modell Kulan i Björklinge 
KSN-2015-2150 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter i (M), (L), (C) och (KD) reserverar sig till förmån för bifall till 
motionen enligt bilaga A § 166. 

Ärendet 
Anne Lennartsson (C) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 
november 2015, att; 

- Uppsala kommun tar tillvara det engagemang som finns i Björklinge och tillsammans med 
dessa ideella krafter inleder planeringssamtal för att etablera en multisport-anläggning modell 
Kulan i Björklinge, 

- samarbetsproj ektet ska startas under våren 2016. 

Yrkanden 
Martin Wisell (KD) yrkar med instämmande av Lisen Burmeister (SD) och Markus 
Lagerquist (M) bifall till motionen. 

Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anföranden hålls även av Anne Lennartsson (C). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Martin Wisells (KD) 
bifallsyrkande till motionen och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



37 (38) 

uplealue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 167 

Bordläggning av ärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga följande ärenden: 

Motion av Mohammad Hassan (FP) om att göra avsnittet på Östra Agatan mellan Dombron 
och Gotlands Nation mer tillgänglig för flanörer. (KSN-2015-1629) 

Motion av Simon Alm (SD) om att förbättra bygglovsprocessen i Uppsala kommun. 
(KSN-2016-0244) 

Ärendet 
Då sammanträdet överskridit kl. 22.00 föreslår ordföranden att bordlägga kvarstående ärenden 
på föredragningslistan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



38 (38) 

upilelue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-09-05 

§ 168 

Vid sammanträdet inlämnade motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Motion av Jonas Segersam (KD) om reception och kundtjänst för Uppsala kommun.(KSN-
2016-1853) 

Utdragsbestyrkande Justerame

,

1 si 



Bilaga A § 157 

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

Reservation Kl) 

Vi reserverar oss till förmån för våra tilläggsyrkanden 

Kristdemokraterna har under det senaste året efterfrågat en handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism. Vi välkomnar att en sådan plan nu äntligen finns färdig för behandling, men anser 
att den saknar handlingskraft och inte tar problemen på tillräckligt stort allvar. Majoriteten 
avsåg inte ens att låta förslaget gå vidare för beslut till Kommunfullmäktige, vilket illustrerar 
att de inte tycker att detta är någon principiellt viktig fråga. 

Uppsala har hittills varit förskonat från islamistiskt extremistiskt våld, men många vittnar om 
att det finns olika typer av sammanslutningar med radikala inslag i kommunen. Vi vill 
uttryckligen gå på djupet med detta för att kunna förebygga radikala tendenser i sina tidigaste 
skeden. Att det inte finns bekräftade uppgifter på att någon från Uppsala ännu anslutit sig till 
våldsbejakande islamistiska rörelser utomlands är förstås bra, men det är ett sista steg i 
radikaliseringen och därmed vad de tidiga insatserna ska förebygga så det inte går för långt. 

Självklart ska all form av våldsbejakande extremism motverkas, och därför är det speciellt 
viktigt att föra upp frågan om samhällets värdegrund, och utbilda exempelvis skolpersonal i 
vilka hoten är. Samtidigt är det viktigt att se att just i denna tid, med flera både nationella och 
internationella väpnade konflikter där islamistiska terrororganisationer är drivande, behöver vi 
särskilt vara uppmärksamma på att inte den typen av tankegångar får fäste i vår egen stad. 

I Sverige har vi en längre tradition av arbetet mot exempelvis våldsbejakande nazism och 
kommunism, vilket inte minst projektet "Om detta må ni berätta" varit ett gott exempel hur 
man kan arbeta förebyggande för att sprida kunskap om tankegångar och ideologier som lett 
till omänskligt lidande och terrorism under det senaste seklet. 

Kristdemokraterna yrkade följande tillägg i planen: 

Att formalisera samverkan med moskéer och islamska organisationer som kan innebära en 
bro för personer som riskerar hamna i islarnistisk extremism 

Att införa en kommunal kontaktpunkt dit man kan vända sig om en anhörig eller vän 
radikaliseras 

Att genom SSP-samverkan även involvera fritidsgårdar och säkerhetspolis i ett strukturerat 
samarbete 

Att grundligt utbilda personal i skolor och fritidsgårdar i hur man på ett tidigt skede kan 
förebygga, upptäcka och förhindra radikalisering. 

Att utbyta erfarenheter med Europeiska städer, kommuner och regioner som har kommit långt 
i arbetet med att motverka islamistisk extremism. 

Jonas Segersam (KD) 

C  



Bilaga A § 158 

Motion av Jonas Segersam (1(D) angående handlingsplan mot 
våldsbejakande extremism 

Reservation 

Vi reserverar oss till förmån för vårt yrkande om bifall till motionen 

Kristdemokraterna har under det senaste året efterfrågat en handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism. Vi välkomnar att en sådan plan nu äntligen finns färdig för behandling, men anser 
att den saknar handlingskraft och inte tar problemen på tillräckligt stort allvar. Majoriteten 
avsåg inte ens att låta förslaget gå vidare för beslut till Kommunfullmäktige, vilket illustrerar 
att de inte tycker att detta är någon principiellt viktig fråga. 

Uppsala har hittills varit förskonat från islamistiskt extremistiskt våld, men många vittnar om 
att det finns olika typer av sammanslutningar med radikala inslag i kommunen. Vi vill 
uttryckligen gå på djupet med detta för att kunna förebygga radikala tendenser i sina tidigaste 
skeden. Att det inte finns bekräftade uppgifter på att någon från Uppsala ännu anslutit sig till 
våldsbejakande islamistiska rörelser utomlands är förstås bra, men det är ett sista steg i 
radikaliseringen och därmed vad de tidiga insatserna ska förebygga så det inte går för långt. 

Självklart ska all form av våldsbejakande extremism motverkas, och därför är det speciellt 
viktigt att föra upp frågan om samhällets värdegrund, och utbilda exempelvis skolpersonal i 
vilka hoten är. Samtidigt är det viktigt att se att just i denna tid, med flera både nationella och 
internationella väpnade konflikter där islamistiska terrororganisationer är drivande, behöver vi 
särskilt vara uppmärksamma på att inte den typen av tankegångar får fäste i vår egen stad. 

I Sverige har vi en längre tradition av arbetet mot exempelvis våldsbejakande nazism och 
kommunism, vilket inte minst projektet "Om detta må ni berätta" varit ett gott exempel hur 
man kan arbeta förebyggande för att sprida kunskap om tankegångar och ideologier som lett 
till omänskligt lidande och terrorism under det senaste seklet. 

Uppsala 2016-08-24 

Jonas Segersam (KB) 
Kommunalråd 



Bilaga A § 162 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2019 

Therez Olsson (M) yrkar med instämmande av Fredrik Ahlstedt (M) Rikard Sparby (M), 
Mohamad Hassan (L), Anne Lennartsson (C) och Jonas Segersam (KD), att den elfte 
punkten under avsnitt 3.2.2 Åtgärder justeras enligt följande: Uppsala kommun ska ha en 
ständig plan- och tomtberedskap i de prioriterade tätorterna. Ny bebyggelse ska även tillåtas 
i stadens omland såvida detta inte innebär att större exploateringar i form av nya 
utvecklingsområden förhindras växa fram. 



Bilaga B § 162 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016- 2019 

Reservation 
Centerpartiet reserverar sig till förmån för egna tilläggsyrkanden 

Centerpartiet välkomnar att riktlinjer för bostadsförsörjning tas fram men har synpunkter på 
fördelningen mellan stad och landsbygd där det sistnämnda trots stora ord fortsätter att nedprioriteras. 
Centerpartiet vill att hela Uppsala kommun ska leva. Därför finner vi det motsägelsefullt att fokus, 
konkreta satsningar och hårda mål och siffror i princip enbart finns för centralorten när Uppsala ska bli 
Sveriges bästa landsbygdskommun, ett socialdemokratiskt vallöfte 2014. 

Centerpartiet vill se likvärdiga satsningar på både stad och land, som står i relation till antalet boende 
(25 % boende på landsbygden, 75% i staden). Om Uppsala ska kunna bli Sveriges bästa 
landsbygdskommun anser vi det vara rimligt att ha som mål att andelen boende utanför staden inte 
ska minska. De bostadsmålsättningar som finns angivna i föreslaget landsbygdsprogram anser vi 
därför även ska inkluderas och korrelera med detta dokument. 

För att undslippa tydliga mål används ofta fina ord. Därför efterfrågar Centerpartiet ett tydliggörande 
av uttrycket "en väl integrerad landsbygd". Styrande majoritet verkar med detta uttryck ha en syn på 
landsbygden som något utomstående från staden som sköts separat från staden i stället för att fungera i 
symbios med varandra. Detta förstärks av att det i dokumentet frekvent går att läsa Uppsala där det 
borde stå Uppsala kommun. Om man menar att man verkligen vill satsa på hela kommunen och inte 
endast staden bör detta ändras. 

Centerpartiet anser att en hållbar utveckling knappast kan byggas om man inte vågar sätta siffror för 
alla områden. Sätts inga mätbara mål för landsbygden kommer den fortsätta utarmas. Enligt lagen om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar som nämns i dokumentet ska alla invånare i kommunen ha 
möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader. Vi ser hur priserna skjuter i höjden i 
stadskärnan där markpriset är betydligt högre och lermark med behov av pålning ofta driver på 
priserna ytterligare. Våra invånare och framför allt unga familjer är priskänsliga och flyttar dit priserna 
är lägst. Genom att bygga mer på landsbygden kan vi erbjuda våra invånare lägre priser vilket 
samtidigt ger ett bättre underlag för våra landsbygdsskolor och annan service. 

Vi vill att uppdragen till Uppsalahem ska inkludera en tydlig målsättning av nyproduktion i 
prioriterade kransorter. I dokumentet anges specifika bostadsbehov kopplat till Socialnämnden, 
Arbetsmarknadsnämnden och studenter. Vi anser att även äldreperspektivet ska inkluderas. I synnerhet 
då Äldrenämndens bostadsförsörjningsplan inte inkluderar enligt oss tillräckliga satsningar på 
äldrebostäder utanför centralorten. 

Med aneldning av ovanstående yrkade Centerpartiet; 

att bostadsförsörjningsprogrammet ska innehålla en tydlig målsättning för hur många av bostäderna 
som ska byggas på landsbygden 

forts. på nästa sida 
att bostadsförsörjningsprogrammet ska korrelera bättre med landsbygdsprogrammets 

bostadsmålsättningar 

att bostadsprogrammet inkluderar en mer tillåtande skrivelse som öppnar upp för byggande i 
strandnära lägen 

att bostadsprogrammet inkluderar en tydlig skrivning som öppnar upp för styckebyggande i större 
utsträckning än i dagsläget 

k 



att ha som mål att bevara proportionerna mellan andelen kommuninvånare boende på landsbygden 
respektive i staden. 

Anne Lennartsson, (C) 



Bilaga C § 162 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2019 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till Anne Lennartssons (C) fjärde att-sats samt att de delar 
som berör bostäder till nyanlända invandrare och asylsökande stryks. 

t/1- 



Bilaga A § 163 

Fördelning av statliga engångsmedel 

Särskilt yttrande 

Liberalerna beklagar att majoriteten väntat till dagens datum med att fördela de statliga 
engångsmedlen på nämnderna, som redan tidigare varit i stort behov av extra resurser för att 
möta uppkomna behov. Liberalerna argumenterade redan då kommunen fick pengarna till 
sitt förfogande för att merparten borde slussas vidare till utbildningsnämnden för att 
möjliggöra en förstärkning av verksamheten. Att det nu sker är bra, men pengarna kommer 
sent i budgetåret. Hade pengarna kommit utbildningsnämnden till del redan i våras hade 
nämnden kunnat använda resurserna för att förbereda inför terminsstarten; ex genom att 
skicka lärare på fortbildning under sommaren. 

Mohamad Hassan 
(L) Kommunalråd 

61J 



Bilaga A § 165 

Motion av Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) om att införa inkluderingsjobb 

Reservation 
M, C, L och KD 

Alliansen anser att personer som har försörjningsstöd i större utsträckning kan inkluderas i 
arbetslivet genom praktik och kompetensutveckling. Kommunen arbetar med sådana insatser i 
dag, bland annat i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vi menar att 
många fler med försörjningsstöd och viss arbetsförmåga bör komma i åtnjutande av praktik 
och träning samt kompetensgivande åtgärder. Det krävs sannolikt mer intensiva arbetsinsatser 
och förmodligen multikompetenta team för att klara detta. Alla som får någon form av 
sysselsättning/jobb/anställning blir vinnare liksom kommunen som kan reducera och mycket 
snabbare byta höga kostnader för försörjningsstödet mot skatteintäkter. Det är därför hög tid 
att varva upp arbetet med inkluderingsinsatser som föreslås i motionen. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Anne Lennartsson (C) 
Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 166 

Motion angående etablering av en multisportanläggning modell Kulan i Björklinge 

Reservation 
M, L, C och KD 

Erfarenheten visar att de så kallade Kulan-anläggningarna glädjande nog används mycket 
frekvent. Statistik visar även att besökarna till övervägande del är pojkar. 

Den argumentation som görs utifrån ett jämställdhetsperspektiv borde snarare handla om hur 
man i stället kan få fler tjejer att använda kulan-anläggningen, än att pojkar använder den för 
mycket. Man verkar hellre vilja anpassa utbudet av aktiviteter efter vilket kön som ägnar sig 
åt vilken sport i dag, än att långsiktigt bidra till en positiv och bredare fördelning. Helheten är 
i detta sammanhang mycket viktig och detta bör kommunen alltid ta hänsyn till så att även 
flickors intressen tillgodoses. Tyvärr kommer kommunen få svårt att nå sina jämställdhetsmål 
om man kortsiktigt försöker jämna ut statistiken genom att balansera användningen av 
sportanläggningar genom redan rådande könsnormer. 

Vi anser att varje större investering bör föregås av en analys av det aktuella områdets behov 
kopplat till frågor om bland annat social struktur och jämställdhet. Det är alltid önskvärt att 
investeringar sker i nära samarbete med föreningar och ideellt engagerade. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Anne Lennartsson (C) 
Jonas Segersam (KD) 



Bilaga 1 

Närvarologg för ordinarie ledamöter 
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 5 september 2016 klockan 22:16:23. 

Ledamot Logg 

Marlene Burwick (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 20:35 (p19), Bedo Kaplan ers. kl. 
20:36 (p19) 

Erik Pelling (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Caroline Andersson (S) Peder Granath autoers. kl. 13:17 till kl. 14:48 (p8), ord. ankom kl. 14:48 (p8) 
Ulrik Wärnsberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Hilde Klasson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Gustav Lantz (S) Maria Gauffin-Röjestål autoers. kl. 13:17 

Elnaz Alizadeh (S) Rafael Waters autoers. kl. 13:17 till kl. 17:26 (p11), Sanna Eliasson ers. kl. 
17:26 (p11) 

Peter Gustavsson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Loa Mothata (S) Maria Patel autoers. kl. 13:1 7 
Carl Lindberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Patrik Kjellin (S) Bedo Kaplan autoers. kl. 13:17 till kl. 17:26 (p11), ord. ankom kl. 17:26 
(pil) 

Staffan Yngve (S) Kerstin Westman autoers. kl. 13:17 
Monica östman (S) Björn Wall autoers. kl. 13:17 till kl. 15:37 (p9), ord. ankom kl. 15:37 (p9) 
Inga-Lit Sjöblom (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Susanne Eriksson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Mattias Kristenson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Eva Christiernin (S) Gunilla Oltner autoers. kl. 13:17 till kl. 14:54 (p8), ord. ankom kl. 14:55 (p8) 
Ove Hjorth (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Agneta Erikson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Klas-Herrman Lundgren (S) My Lilja autoers. kl. 13:17 

Ylva Stadell (S) Sanna Eliasson ers. kl. 14:08 (p8) till kl. 15:19 (p8), ord. ankom kl. 15:19 
(p8) 

Stavros Giangozoglou (S) Ankom kl. 13:30 (p4), utgår kl. 20:18 (p18), Peder Granath ers. kl. 20:18 
(p18) 

Fredrik Ahlstedt (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl, 20:42 (p19), Carolina Bringborn 
Anadol ers. kl. 20:42 (p19) 

Therez Olsson (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Marta Obminska (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

iv  L 	Hahne (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl, 20:23 (p18), Hannes Beckman ers. kl. 
20:23 (p18) 

Alexandra Westman (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Markus Lagerquist (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Cecilia Forss (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Mats Gyllander (M) Arne Sandemo autoers. kl. 13:17 
Christopher Lagerqvist (M) Deltar i upprop .1 kl. 13:16 

Kristian P Ljungberg (M) Carolina Bringborn Anadol autoers. kl. 13:17 till kl. 19:21 (p17), ord. ankom 
kl. 19:21 (p17) 

Magnus Åkerman (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Rickard Sparby (M) Bekir Jusufbasic autoers. kl. 13:17 till kl. 19:21 (p17), ord. ankom kl. 19:21 
(p17) 

Gunnar Hedberg (M) Madeleine Andersson autoers. kl. 13:17 
Sofia Spolander (M) Mats HanAn ers. kl. 14:09 (p8) 
Inger Söderberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Maria Gardfjell (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Rickard Malmström (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Linda Eskilsson (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Johan Lundqvist (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Mohamad Tahir (MP) 
Jonas Andersson autoers. kl. 13:17 till kl. 13:38 (p24), Åsa Puide ers. kl. 
13:38 (p24) till kl. 13:51 (p5), ord. ankom kl. 13:51 (p5), utgår kl. 20:17 
(p18), Asa Puide ers. kl. 20:17 (p18) 

Sida 1 av 2 
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Forts. Bilaga 1 

Forts. närvarologg den 5 september 2016 klockan 22:16:23. 

Ledamot Logg 

Tarja Onegård (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Alf Karlsson (MP) Helena Nordström-Källström autoers. kl. 13:17 till kl. 13:38 (p24), Jonas 
Andersson ers. kl. 13:38 (p24) 

Eva Adler (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Trond Svendsen (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Johan Edstav (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Ahmad Orfali (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Köllike Montgomery (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
llona Szatmåri Waldau (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Hanna Mörck (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Sverker Åslund (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Javiera Cifuentes (V) Karolin Lundström autoers. kl. 13:17 till kl. 18:59 (p14), Lars-Håkan 
Andersson ers. kl, 18:59 (p14) 

Tobias Smedberg (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Liza Boäthius (V)  Deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 20:45 (p19), Florian Burmeister ers. kl. 
20:45 (p19) 

Kjell Haglund (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Edip Akay (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Mohamad Hassan (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Anna Manell (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Eva Edwardsson (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Benny Lindholm (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Anders A Aronsson (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Anders Westerlind (L) Malin Sjöberg Högrell autoers. kl. 13:17 till kl. 16:31 (p10), ord. ankom kl. 
16:31 (p10) 

Urban Wästljung (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Stefan Hanna (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Anne Lennartsson (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Örjan Berglund (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Mia Nordström (C) Ulf Schmidt autoers. kl. 13:17 
Ehsan Nasari (C) Karin Ericsson autoers. kl. 13:17 till kl. 13:31 (p4), ord. ankom kl. 13:31 (p4) 
Cecilia Oksanen (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Pavel Gamov (SD) Lisen Burmeister autoers. kl. 13:17 till kl. 13:31 (p4), ord. ankom kl. 13:31 
(p4) 

Simon Alm (SD) Ankom kl. 13:29 (p4), utgår kl. 20:44 (p19) 
Mikael Johansson (SD) Ankom kl. 13:31 (p4) 
David Perez (SD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Sven Walfridsson (SD) Lisen Burmeister ers. kl. 14:08 (p8) 
Martin Wisell (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Jonas Segersam (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Torbjörn Aronson (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Margit Borgström (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Mona Camara Sylvan (F1)  Deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 13:31 (p4), Josef Saffady Ähslund ers. 
kl. 1331 (p4) 

Tomas Karlsson (Fl) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Sida 2 av 2 
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Forts. Bilaga 1 

Bilaga 	 till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Närvarologg för ersättare 
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 5 september 2016 klockan 22:16:25. 

Ersättare Logg 

* Kjell Viberg (S) 
* Sanna Eliasson (S) Ankom kl. 13:29 (p4) 
* Peder Granath (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Maria Gauffin-Röjestål (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
" Rafael Waters (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 17:26 (p11) 
* Maria Patel (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Bedo Kaplan (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Kerstin Westman (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Björn Wall (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 1316 
* Gunilla Oltner (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
" My Lilja (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Hannes Beckman (M) Ankom kl. 19:02 (p14) 
" Arne Sandemo (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Johan Carlsson (M) 
* Carolina Bringborn Anadol (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Mats Hansån (M) Ankom kl. 13:29 (p4) 
* Lars Harlin (M) Ankom kl, 19:03 (p14) 
" Bekir Jusufbasic (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
" Madeleine Andersson (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
*Asa Puide (MP) Ankom kl. 13:20, utgår kl. 13:20, ers. återk. kl. 13:30 (p4) 
* Jonas Andersson (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Helena Nordström-Källström 
(MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 

" Per-Eric Rosån (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
" Siw Björkgren (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Salvador Rincon-Amat (MP) Ankom kl. 13:30 (p4) 
* Karolin Lundström (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 18:59 (p14) 
" Lars-Håkan Andersson (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Florian Burmeister (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Bodil Brutemark (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Malin Sjöberg Hög rell (L) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Peter Nordgren (L) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
" Agneta Simonsson (L) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 , utgår kl. 19:55 (p18) 
*Thea Andersson (L) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Ulf Schmidt (C) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Karin Ericsson (C) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Ingmar Jansson (C) Ankom kl. 13:30 (p4) 
* Pirita Ouchterlony-Simu (SD) 
" Anders Sehlin (SD) 
* Lisen Burmeister (SD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Ulla Johansson (KD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
" Ingemar Wirsån (KD) Ankom kl. 16:41 (p10) 
" Sadaf Nasiripour (Fl) Ankom kl, 13:34 (p24) 
" Josef Saffady Ahslund (Fl) Ankom kl. 13:31 (p4) 
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Voteringslista 1 

Bilaga 	 till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Voteringslista nr. 1 
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 5 september 2016 klockan 16:25:15. 

115. Antagande av program och handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer 
hedersrelaterat förtryck 2016-2018. Avslag på tilläggsyrkande röstar JA 	Bifall Fl tilläggsyrkande 

oc 
re 

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Marlene Burwick (S) Alla X 
Erik Pelling (S) Alla x 
Caroline Andersson (S) Alla X 
Ulrik Wärnsberg (S) Alla X 
Hilde Klasson (S) Alla X 
Gustav Lantz (S) Alla Maria Gauffin-Röjestål X 
Elnaz Alizadeh (S) Alla Rafael Waters X 
Peter Gustavsson (S) Alla X 
Loa Mothata (S) Alla Maria Patel X 
Carl Lindberg (S) Alla X 
Patrik Kjellin (S) Alla Bedo Kaplan X 
Staffan Yngve (S) Alla Kerstin Westman X 
Monica Östman (S) Alla X 
Inga-Lill Sjöblom (S) Alla X 
Susanne Eriksson (S) Alla X 
Mattias Kristenson (S) Alla X 
Eva Christiernin (S) Alla X 
Ove Hjorth (S) Alla X 
Agneta Erikson (S) Alla X 
Klas-Herrman Lundgren (S) Alla My Lilja X 
Ylva Stadell (S) Alla X 
Stavros Giangozoglou (S) Alla X 
Fredrik Ahlstedt (M) Alla X 
Therez Olsson (M) Alla X 
Marta Obminska (M) Alla X 
Liv Hahne (M) Alla X 
Alexandra Westman (M) Alla X 
Markus Lagerquist 	 , (M) Alla X 
Cecilia Forss (M) Alla X 
Mats Gyllander (M) Alla Arne Sandemo X 
Christopher Lagerqvist (M) Alla X 
Kristian P Ljungberg (M) Alla Carolina Bringborn Anadol X 
Magnus Åkerman (M) Alla X 
Ricka rd Sparby (M) Alla Bekir Jusufbasic X 
Gunnar Hedberg (M) Alla Madeleine Andersson X 
Sofia Spolander (M) Alla Mats Hansen X 
Inger Söderberg (M) Alla X 
Maria Gardfjell (MP) Alla X 
Rickard Malmström (MP) Alla X 
Linda Eskilsson (MP) Alla X 
Johan Lundqvist (MP) Alla X 
Mohamad Tahir (MP) Alla X 
Tarja Onegård (MP) Alla X 
Alf Karlsson (MP) Alla Jonas Andersson X 
Eva Adler (MP) Alla X 
Trond Svendsen (MP) Alla X 
Johan Edstav (MP) Alla X 
Ahmad Orfali (MP) Alla X 
K011ike Montgomery (MP) Alla X 
Hona Szatmåri Waldau (V) Alla X 

Transport: 48 0 0 2 

Justeringsmännens signatur: 
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Forts. Voteringslista 1 

Forts. voteringslista nr. 1 Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 5 september 2016. 

Transport: 48 0 0 2 

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Hanna Mörck (V) Alla X 
Sverker Åslund (V) Alla X 
Javiera Cifuentes (V) Alla Karolin Lundström X 
Tobias Smedberg (V) Alla X 
Liza BoMhius (V) Alla X 
Kjell Haglund (V) Alla X 
Edip Akay (V) Alla X 
Mohamad Hassan (L) Alla X 
Anna Manell (L) Alla X 
Eva Edwardsson (L) Alla X 
Benny Lindholm (L) Alla X 
Anders A Aronsson (L) Alla X 
Anders Westerlind (L) Alla Malin Sjöberg Högrell X 
Urban Wästljung (L) Alla X 
Stefan Hanna (C) Alla X 
Anne Lennartsson (C) Alla X 
Örjan Berglund (C) Alla X 
Mia Nordström (C) Alla Ulf Schmidt X 
Ehsan Nasari (C) Alla X 
Cecilia Oksanen (C) Alla X 
Pavel Gamov (SD) Alla X 
Simon Alm (SD) Alla X 
Mikael Johansson (SD) Alla X 
David Perez (SD) Alla X 
Sven Walfridsson (SD) Alla Lisen Burmeister X 
Martin Wisell (KO) Alla X 
Jonas Segersam (KD) Alla X 
Torbjörn Aronson (KO) Alla X 
Margit Borgström (KO) Alla X 
Mona Camara Sylvan (Fl) Alla Josef Saffady Åhslund X 
Tomas Karlsson (Fl) Alla X 

SUMMA: 76 2 0 3 

Justeringsmännens signatur: 

Sida 2 av 2 



Voteringslista 2 

Bilaga 	 till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Voteringslista nr. 2 
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 5 september 2016 klockan 21:45:21. 

125. Motion av Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) om att införa inkluderingsjobb. Bifall 
JA 	Bifall alliansens förslag röstar NEJ 

KS f 

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Marlene Burwick (S) Alla Bedo Kaplan X 
Erik Pelling (S) Alla X 
Caroline Andersson (S) Alla X 
Ulrik Wärnsberg (S) Alla X 
Hilde Klasson (S) Alla X 
Gustav Lantz (S) Alla Maria Gauffin-Röjestål X 
Elnaz Alizadeh (S) Alla Sanna Eliasson X 
Peter Gustavsson (S) Alla X 
Loa Mothata (S) Alla Maria Patel X 
Carl Lindberg (S) Alla X 
Patrik Kjellin (S) Alla X 
Staffan Yngve (S) Alla Kerstin Westman X 
Monica Östman (S) Alla X 
Inga-Lill Sjöblom (S) Alla X 
Susanne Eriksson (S) Alla X 
Mattias Kristenson (S) Alla X 
Eva Christiernin (S) Alla X 
Ove Hjorth (S) Alla X 
Agneta Erikson (S) Alla X 
Klas-Herrman Lundgren (S) Alla My Lilja X 
Ylva Stadell (S) Alla X 
Stavros Giangozoglou (S) Alla Peder Granath X 
Fredrik Ahlstedt (M) Alla Carolina Bringborn Anadol X 
Therez Olsson (M) Alla X 
Marta Obminska (M) Alla X 
Liv Hahne (M) Alla Hannes Beckman X 
Alexandra Westman (M) Alla X 
Markus Lagerquist (M) Alla X 
Cecilia Forss (M) Alla X 
Mats Gyllander (M) Alla Arne Sandemo X 
Christopher Lagerqvist (M) Alla X 
Kristian P Ljungberg (M) Alla X 
Magnus Akerman (M) Alla X 
Rickard Sparby (M) Alla X 
Gunnar Hedberg (M) Alla Madeleine Andersson X 
Sofia Spolander (M) Alla Mats Hansen X 
Inger Söderberg (M) Alla X 
Maria Gardfjell (MP) Alla X 
Rickard Malmström (MP) Alla X 
Linda Eskilsson (MP) Alla X 
Johan Lundqvist (MP) Alla X 
Mohamad Tahir (MP) Alla Asa Puide X 
Tarja Onegård (MP) Alla X 
Alf Karlsson (MP) Alla Jonas Andersson X 
Eva Adler (MP) Alla X 
Trond Svendsen (MP) Alla X 
Johan Edstav (MP) Alla X 
Ahmad Orfali (MP) Alla X 
Köllike Montgomery (MP) Alla X 
llona Szatmåri Waldau (V) Alla X 

Transport: 35 15 0 0 

Justeringsmännens signatur: 
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Forts. Voteringslista 2 

Forts. voteringslista nr. 2 Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 5 september 2016. 

Transport: 35 15 0 0 

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Hanna Mörck (V) Alla X 
Sverker Aslund (V) Alla X 
Javiera Cifuentes (V) Alla Lars-Håkan Andersson X 
Tobias Smedberg (V) Alla X 
Liza Boäthius (V) Alla Florian Burmeister X 
Kjell Haglund (V) Alla X 
Edip Akay (V) Alla X 
Mohamad Hassan (L) Alla X 
Anna Manell (L) Alla X 
Eva Edwardsson (L) Alla X 
Benny Lindholm (L) Alla X 
Anders A Aronsson (L) Alla X 
Anders Westerlind (L) Alla X 
Urban Wästljung (L) Alla X 
Stefan Hanna (C) Alla X 
Anne Lennartsson (C) Alla X 
Örjan Berglund (C) Alla X 
Mia Nordström (C) Alla Ulf Schmidt X 
Ehsan Nasari (C) Alla X 
Cecilia Oksanen (C) Alla X 
Pavel Gamov (SD) Alla X 
Simon Alm (SD) Alla X 
Mikael Johansson (SD) Alla X 
David Perez (SD) Alla X 
Sven Walfridsson (SD) Alla Lisen Burmeister X 
Martin Wisell (KD) Alla X 
Jonas Segersam (KD) Alla X 
Torbjörn Aronson (KD) Alla X 
Margit Borgström (KD) Alla X 
Mona Camara Sylvan (Fl) Alla Josef Saffady Åhslund X 
Tomas Karlsson (Fl) Alla X 

SUMMA: 48 32 0 1 

Justeringsmännens signatur: 
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