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Uppsala 
kommun 

Sida 2 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

Närvarande vid Uppsala kommunfullmäktiges 
sammanträde 9 december 2019 

Närvarande ledamöter 
Erik Pelling (S) 

Caroline Hoffstedt (S) 

Gustaf Lantz (5) 

Eva Christiernin (S) 

Asal Gohari (S) 

Ulrik Wärnsberg (S) 

Inga-Lill Sjöblom (S) 

Agneta Gille (S) 

Carl Lindberg (S) 

Ylva Stadell (S) 

Björn Wall (S) 

Hilde Klasson (5) 

Mattias Kristenson (S) 

Loa Mothata (5) 

Elnaz Alizadeh (S) 

Pavlos Cavelier Bizas (5) 

Agneta Erikson (5) 

Anders Grönvall (5) 

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) 

Anna-Karin Westerlund (M) 

Robin Kronvall (M) 

Carolina Zanden (M) 

Tobias Smedberg (V) 

Hanna Victoria Mörck (V) 

Karolin Lundström (V) 

Torbjörn Björlund (V) 

Paragrafer Närvarande ledamöter Paragrafer 
Ingela Ekrelius (V) 

Magne Björklund (V) 

380-397 Therese Rhann (V) 

Lalla Andersson (V) 

Stefan Hanna (-) 

Unn Harsem (C) 380-395 

398-418 Mattias Johansson (C) 380-385 

011e Romlin (C) 

Jonas Petersson (C) 

380-397 Diana Zadius (C) 

Mats Åhlund (C) 

Mohamad Hassan (L) 

Angelique Prinz Blix (L) 

Eva Edwardsson (L) 

Anders A. Aronsson (L) 

Mats Dafnäs (L) 

394-418 Oscar Matti (L) 

Simon Alm (SD) 

395-418 David Perez (SD) 

Lisen Burmeister (SD) 

380-399 Linnea Bjuhr (SD) 395-397 

398-418 Rebecka Tyrheim (SD) 383-418 

Anders Sehlin (SD) 

Roger Thelander (SD) 386-418 

Jonas Segersam (KD) 

Margit Borgström (KD) 

Eva Moberg (KD) 384-418 

Evelina Solem (KD) 

Linda Eskilsson (MP) 

Rickard Malmström (MP) 

393-418 Lars Friberg (MP) 

Helena Nordström 
Källström (MP) 
Stina Jansson (Fl) 383-418 

Lovisa Johansson (Fl) 

Justerandes signatur 

A-5  
Utdragsbestyrkande 

\ 



Uppsala 
kommun 

Sida 3 (58) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Tjänstgörande ersättare 

Erik Dagnesjö (S) 

Paragrafer 

Datum: 
2019-12-09 

Närvarande, ej 
tjänstgörande ersättare 
Artemis Lu ma rker (V) 

Maria Gauffin Röjestål (S) 380-397, 398- Susanne Eriksson (L) 
418 Helena Ling (L) 

Staffan Yngve (5) Kent Kumpula (SD) 

Dima Sarsour (S) 

Bedo Kaplan (5) 380-394, 398- 
418 

Gunnar Hedberg (M) 380-394, 400- 
418 

Roine Thunberg (M) 380-397 

Inger Söderberg (M) 

Arne Sandemo (M) 

Anette Fischer (V) 

Per-Olof Forsblom (V) 380-392 

Rigmor Stenmark (C) 

Karin Ericsson (C) 386-418 

Ingmar Jansson (C) 396-398 

Lena-Maria Jansson (C) 399-418 

Peter Nordgren (L) 

Anders Wallin (L) 

Knut Godskesen (SD) 380-394 

Alexander von Uckermann 380-382 
(SD) 
Simon Pettersson (SD) 380-385 

Alexander Oscarsson (KD) 397-418 

Leif Boström (KD) 

Per Eric Rosen (MP) 380-382 

Johan Edstav (MP) 383-418 

Klara Ellström (MP) 

Charlie Strängberg (Fl) 380-382 

Närvarande, ej 
tjänstgörande ersättare 
Kia Solid (S) 

Peder Granath (S) 

Joakim Palestro (S) 

Maria Patel (S) 

Andrea Karnekvist (V) 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e y 



Uppsala 
kommun 

Sida 4 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§380 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utse Jonas Petersson (C) och Angelique Prinz Blix (L) till justerare, 
2. att utse 011e Romlin (C) och Oscar Matti (L) till ersättare för justerarna, samt 
3. att justeringen äger rum måndagen den 16 december klockan 17.15 på 

Stationsgatan 12. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4 re)  1 
V 



Uppsala 
kommun 

Sida 5 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§381 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att godkänna föredragningslistan. 

Sammanfattning 

Klockan 17:00-17:20 delas det pedagogiska priset ut. 

Klockan 19:00-19:35 håller elever från Kulturskolan ett luciatåg i fullmäktigesalen som 
efterföljs av ett gemensamt luciafika för ledamöter och ersättare. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

All) 15 47 



Uppsala 
kommun 

Sida 6 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§382 

Interpellation om inkludering vid toaletterna 
från Artemis Lumarker (V) 

KSN-2019-03062 
Artemis Lumarker (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Pelling (S) som besvaras av kommunalrådet Linda Eskilsson (MP). 

Anföranden hålls av Artemis Lumarker (V) och Linda Eskilsson (MP). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nd e 



Uppsala 
kommun 

Sida 7 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§383 

Interpellation om stöd till Quidditch från 
Artemis Lumarker (V) 

KS N-2019-03063 
Artemis Lumarker (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Petting som besvaras av idrott- och fritidsnämndens ordförande Maria Patel (S). 

Anföranden hålls av Artemis Lumarker (V), Maria Patel (S), Rickard Malmström (MP) och 
Marcus Lagerquist (M). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 8 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§384 

Interpellation omförsörjningsstöds- 
utvecklingen från Stefan Hanna (-) 

KSN-2019-03498 
Stefan Hanna (-) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Petting (S) som besvaras av arbetsmarknadsnämndens ordförande Mohamad Hassan 
(L). 

Anföranden hålls av Stefan Hanna (-), Mohamad Hassan (L), Torbjörn Björlund (V), 
Pavlos Cavelier Bizas (S), Lovisa Johansson (Fl), Robin Kronvall (M), Maffias Johansson 
(C), Jonas Segersam (KD) och Ulrik Wärnsberg (5). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

A19 



Uppsala 
kommun 

Sida 9 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§385 

Interpellation om arbetet mot hedersrelaterat 
våld och förtryck från Alexandra Steinholtz 
(M) 

KSN-2019-03499 
Alexandra Steinholtz (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
Erik Petting (S) som besvaras av socialnämndens ordförande Eva Christiernin (S). 

Anföranden hålls av Alexandra Steinholtz (M), Eva Christiernin (S), Unn Harsem (C), 
Lovisa Johansson (Fl), Mohamad Hassan (L), Per-Olof Forsblom (V) och Leif Bodström 
(KD). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

( 



Uppsala 
kommun 

Sida 10 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§386 

Anmälningsärenden 

KSN-2019-2666 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att med godkännande lägga förteckningen över anmälningsärenden till 
protokollet. 

Anmälningsärenden: 

• Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per 30 juni 
2019 från socialnämnden 

• Rapport om ledarskap för en stärkt innovationsförmåga från Mälardalsrådet 
• Rapport av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 30 september 2019 (ersätter 
handlingen som anmäldes till kommunfullmäktige den 4-5 oktober 2019) från 
Omsorgsnämnden 

• Revisionsrapport: Granskning av kommunens mål- och resultatstyrning 
• Revisionsrapport: Granskning av plan- mark- och exploateringsverksamheten 
• Revisionsrapport: Granskning av rutiner/processer/uppföljning av nämndernas 

nettokostnader 
• Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)per 30 

september från äldrenämnden. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

92 



-g 
 Uppsala 
kommun 

 

Sida 11 (58) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2019-12-09 

 

§387 

Inlämnade frågor 

KSN-2019-0351 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att medge att frågorna får framställas och besvaras efter på 
föredragningslistan upptagna ärenden. 

Inlämnade frågor: 

• Fråga om boendet i Jälla från Lovisa Johansson (Fl) (KSN-2019-0351) 
• Fråga om SFI från Stina Jansson (Fl) (KSN-2019-0351) 
• Fråga om Solkommunstrategi för klimatet från Magne Björklund (V) (KSN-

2019-0351) 
• Fråga om trygghetskameror i centrum från Fredrik Ahlstedt (M) (KSN-2019-

0351). 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 

4 



Uppsala 
kommun 

Sida 12 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§388 

Inlämnade interpellationer 

KSN-2019-2683 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges kommande 
sammanträde den 27 januari 2020. 

Inlämnade interpellationer: 

• Interpellation om kommunens hbtqi-satsningar och RFSL Lovisa Johansson 
(Fl) (KSN-2019-03818) 

• Interpellation om etiska placeringar från Lovisa Johansson (Fl) (KSN-2019-
03816) 

• Interpellation om driftskostnader för idrottsanläggningar från Stefan Hanna (-) 
(KSN-2019-03814) 

• Interpellation om bristande dialog vid privatiseringar från Tobias Smed berg (V) 
(KSN-2019-03813) 

• Interpellation om underlag till ersättning för pedagogisk verksamhet från 
Christopher Lagerqvist (M) (KSN-2019-03822) 

• Interpellation om antagning till förskolan från Christopher Lagerqvist (M) (KSN-
2019-03814. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 

19 



Uppsala 
kommun 

Sida 13 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§389 

Inlämnade motioner 

KSN-2019-2688 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Inlämnade motioner: 

• Motion om partnerskap med RFSL från Stina Jansson (Fl) med flera (KSN-2019-
03841) 

• Motion om att inrätta en haverikommission mot mäns våld mot kvinnor från 
Lovisa Johansson (Fl) och Stina Jansson (Fl) (KSN-2019-03830) 

• Motion om barns utsatthet för våld i hemmet från Lovisa Johansson (Fl) och 
Stina Jansson (Fl) (KSN-2019-03838) 

• Motion om kunskapscenter mot rasism från Lovisa Johansson (Fl) och Stina 
Jansson (Fl) (KSN-2019-03839) 

• Motion om att minska utnyttjandet av personer i prostitution och 
människohandel från Lovisa Johansson (Fl) och Stina Jansson (Fl) (KSN-2019-
03831)) 

• Motion om att stärka huskuraget från Lovisa Johansson (Fl) och Stina Jansson 
(Fl) (KSN-2019-03832) 

• Motion om våldet går inte i pension från Lovisa Johansson (Fl) och Stina 
Jansson (Fl) (KSN-2019-03843) 

• Motion om sexistisk och rasistisk reklam från Lovisa Johansson (Fl) och Stina 
Jansson (Fl) (KSN-2019-03844) 

• Motion om att ta fram en etisk standard för bostadsaktörer från Tobias 
Smedberg (V) och Ingela Ekrelius (V) (KSN-2019-03835) 

• Motion om att utreda trångboddhet och osäkra boendeformer i Uppsala 
kommun från Magne Björlund (V) med flera (KSN-2019-03836) 

• Motion om sänkt hastighet på väg 654 från David Perez (SD) (KSN-2019-03842) 
• Motion om neutral klädkod för kommunalt anställda från Simon Alm (SD) 

(KSN-2019-03840). 

Justerandes si natur 

M  5 72 
Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 14(58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§390 

Avsägelser och entlediganden 

KSN-20,19-0453 
Beslutet justerades omedelbart vid sammanträdet och redovisas i separat protokoll. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 15 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§391 

Fyllnadsval 

KSN-2019-0453 
Beslutet justerades omedelbart vid sammanträdet och redovisas i separat protokoll. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

____, 9 



Uppsala 
kommun 

Sida 16 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§392 

Val av nämndemän till Uppsala tingsrätt för 
mandatperioden 1 januari 2020 - 31 december 
2023 

KSN-2019-2385 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga valet av en nämndeman (V) och en nämndeman (M) vid Uppsala 
tingsrätt för mandatperioden 1 januari 2021 - 31 december 2023. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har under hösten 2019 utsett nämndemän till Uppsala tingsrätt 
för mandatperioden 1 januari 2020 - 31 december 2023. Två av dessa har nu begärt att 
få bli entledigad från uppdraget och Uppsala tingsrätt har beviljat deras begäran. 

Justerandes si natur Utdragsbestyrkande 

Ä12 ) 



(¥) 
Uppsala 
kommun 

Sida 17 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§393 

Handlingsprogram 2020 för Uppsala 
brandförsvar 

KSN-2019-02911 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att anta handlingsprogram 2020 för Uppsala brandförsvar. 

Reservation 

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

Yrkanden 

Simon Alm (SD) yrkar: 
att brandstationerna i Skyttorp, Knutby och Järlåsa ska ha bemanning som klarar att 
genomföra rökdykning på egen hand. 

Erik Petting (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Simon Alms (SD) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår ändringsyrkandet. 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 

Räddningsnämnden i Uppsala har den 1 oktober 2019 inkommit med 
Handlingsprogram 2020 för Uppsala brandförsvar till kommunfullmäktige för 
antagande, bilaga 1. Nuvarande handlingsprogram gäller till och med den 31 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 



Uppsala 
kommun 

Sida 18 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

december 2019. Från och med den 1 januari 2020 ska ett nytt handlingsprogram börja 
att gälla. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 20 november 2019 § 260 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 22 oktober 2019 § 321 
• Tjänsteskrivelse daterad den 10 oktober 2019 
• Bilaga 1 Handlingsprogram 2020 för Uppsala brandförsvar 
• Bilaga 2 Protokollsutdrag räddningsnämnden 25 september 2019 §77 

Justerandes signatur 

A-3,  5 
Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 19 (58) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2019-12-09 

§394 

Program för krisberedskap 2020-2023 

KSN-2019-03007 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att anta Program för krisberedskap 2020-2023. 

Reservation 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Yrkanden 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
att på sidan 5 under rubriken Utveckla och stärka kontinuitetsplaneringen i kommunens 
samhällsviktiga verksamheter lägger till: Kommunen ska uppmuntra relevant statlig 
myndighet att regelbundet genomföra digitala säkerhetstester mot kritiska kommunala 
verksamheter som till exempel Vatten- och avlopp samt omsorg och vård. 

Lovisa Johansson (Fl) yrkar: 
att islutet av stycket "Utveckla och stärka kommunens beredskap kring extremväder" 
lägga till "Vid klimatanpassningar ska rättviseaspekter tas till i hänsyn utifrån ett 
intersektionellt perspektiv". 

Erik Petting (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag på Lovisa Johanssons (Fl) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Stefan Hannas (-) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Lovisa Johanssons (Fl) tilläggsyrkande mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 



Uppsala 
kommun 
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Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2019-12-09 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 

I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 har Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Landsting fastslagit att 
kommuner ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. 
Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet 
med krisberedskap under mandatperioden och innehålla: 

• Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under 
mandatperioden 

• Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 
förvaltningar, bolag och kommunalförbund 

• Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys 
• Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar 
• Vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen 

ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 

Styrdokumentet för krisberedskap ska beslutas av kommunfullmäktige senast den 31 
december under den nya mandatperiodens första år. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 20 november 2019 § 254 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 12 november 2019 § 339 
• Tjänsteskrivelse daterad 22 oktober 2019 
• Program för krisberedskap 2020-2023 daterad 22 oktober 2019 

Utdragsbestyrkande (In 79 
Justerandes ignatur 

• 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§395 

Redovisning av partistöd 2018 samt 
utbetalning av partistöd för 2020 

KSN-2019-0432 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att för år 2020 betala ut partistöd till Socialdemokraterna om 1 805 760 kronor, 
Moderaterna om 1 231 200 kronor, Vänsterpartiet om 820 800 kronor, 
Liberalerna om 738 720 kronor, Centerpartiet om 738 720 kronor, 
Sverigedemokraterna om 656 640 kronor Kristdemokraterna om 574 560 
kronor och Miljöpartiet om 574 560 kronor, samt 

2. att inget kommunalt partistöd till Feministiskt initiativ utgår för 2020 med 
hänsyn till att partiet inte lämnat in redovisning av 2018 års partistöd i 
föreskriven tid. 

Reservation 

Stefan Hanna H reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Särskilda yttranden 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Enligt lagen råder ingen tvekan om att partistödet kräver en årlig redovisning. 31 § Beslut 
om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna 
en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 
295 första stycket. 

Av lagen framgår också att redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och 
ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. För ett nytt 
och resurssvagt parti kan sista juni vara en olycklig sluttid då sommarmånaderna 
sammanfaller med många personers ledighet. 

Enligt lagen får kommunfullmäktige besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte 
lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena. Det 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 

I 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

innebär att fullmäktige kan nöja sig med att denna gång ge Fi en varning och om 
problemet återupprepas avstå ifrån att betala ut bidraget för kommande år. 

Yrkanden 

Stina Jansson (Fl) och Lovisa Johansson (Fl) yrkar: 
att Fl ska få utbetalat partistöd för 2020 utifrån de två mandat vi har i fullmäktige. 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
att Fi fåren varning som innebär att ytterligare en försening inte accepteras samt 

att Fi får sitt partistöd om redovisningen av partistödet är enligt fastställda regler. 

Simon Alm (SD), Therez Almerfors (M), Jonas Segersam (KD) och Anders A Aronsson (L) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer den första att-satsen i kommunstyrelsens förslag mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller den första att-satsen i kommunstyrelsens 
förslag. 

Ordföranden jämkar därefter Stefan Hannas (-) yrkanden med Stina Janssons (Fl) och 
Lovisa Johanssons (Fl) yrkande. 

Ordföranden ställer därefter den andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag mot 
Stina Janssons (F1) med fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller den 
andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 

lenlighet med kommunallagen 4 kap 29 § får kommuner ge ekonomiskt bidrag till 
partier representerade i kommunfullmäktige i form av partistöd. Kommunfullmäktige 
antog regler för kommunalt partistöd vid sitt sammanträde den 11 juni 2018, § 139, i 
bilaga. Samtliga partier i kommunfullmäktige utom Feministiskt initiativ har lämnat 
redovisningar av partistöden för år 2018 i enlighet med reglerna. Partistöd för 2020 
föreslås betalas ut till de partier som inkommit med redovisningar. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 20 november 2019 § 255 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 12 november 2019 § 340 
• Tjänsteskrivelse daterad den 25 oktober 2019 
• Regler för kommunalt partistöd i Uppsala kommun 
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• Uträkning av partistöd för 2020 
• Partiernas redovisningar av partistöd 2018 (i akten) 
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§396 

Ersättningar för pedagogisk verksamhet år 
2020 

KSN-2019-03119 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att fastställa ersättningar för pedagogisk verksamhet för 2020. 

Deltar ej i beslut 

Stefan Hanna (-) 

Reservation 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Linnea Bjuhrs 
(SD) yrkande. 

Särskilda yttranden 

Hanna Victoria Mörck (V) lämnar följande särskilda yttrande: 
Vänsterpartiet röstade i Kommunfullmäktige för vår egen budget. Den som beslutades bli 
kommunens budget, var (S, MP, L) minoritetsstyrets budget och det är den som förslaget 
om pedagogisk verksamhet utgår ifrån. I Vänsterpartiets budget hade skolan haft något 
mer pengar att förfoga över. Då vi ser att vi nu är framme vid det så kallade demografiska 
gapet, där utgifterna växer medan intäkterna inte ökar i tillräcklig omfattning och 
eftersom vi bör ha ett överskott på ca 2 procent över en konjukturcykel så sänker vi 
överskottsmålet något under den tid då utgifterna kräver det, för att senare öka igen. I 
den högkonjunktur vi precis lämnar har vi varit med och beslutat om stora överskott för 
att rusta oss för denna situation. Det är att ta ansvar förskolan, och för Uppsala. 

Jonas Segersam (KD), Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Petersson (C) lämnar följande 
särskilda yttrande: 
Vi hade lagt en egen budget för Uppsala kommun på kommunfullmäktige, vilket skulle 
inneburit andra ersättningar för Utbildningsnämnden. För vår del är det viktigt att 
prioritera kärnuppdraget inom förskola, skola och gymnasium, och istället skära på 
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onödig administration. Därför hade även ersättningarna sett annorlunda ut med ett 
borgerligt styre av kommunen 

Stina Jansson (Fl) lämnar följande särskilda yttrande: 
Vi skulle vilja anmäla ett särskilt yttrande om fristående pedagogiska verksamhet i 
Uppsala kommun. Förskolor och skolor lämpar sig inte för företagsamhet som drivs med 
vinstintresse. Skattepengar ska gå till pedagogisk verksamhet, till barn och ungdomar-
de ska inte plockas ut i vinst. 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Jag deltar inte i beslutet eftersom jag inte står bakom Mål och Budget. 

Yrkanden 

Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Linnea Bjuhr (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att förvaltningen ska återkomma 
med ett förslag i linje med nedanstående motivering: 
Sverigedemokraterna (SD) vill att kommunens resurser till elever fördelas rättvist. Därför 
föreslår vi att de delar i ärendet som berör invandringsrelaterade extraersättningar tas 
bort. Även den socioekonomiska strukturersättningen föreslår vi minskas ned. De pengar 
som genom dessa förändringar sparas ska istället omfördelas till elevpengen, för att 
gagna alla elever i kommunen, oavsett var de eller deras föräldrar är födda. Genom en 
sådan omfördelning får alla kommunens elever större möjligheter till utveckling. 
Gällande den lagstadgade modersmålsundervisningen så föreslår SD en effektivisering 
av verksamheten med 25%. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 

Enligt skolförordningen och gymnasieförordningen ska bidraget till enskilda 
huvudmän fastställas per kalenderår. Kommunfullmäktige fastställer årligen bidragen 
efter förslag av utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 29 november 2019 . 
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• Bilaga 1, Förslag till ersättningar pedagogisk verksamhet 2020 daterat 7 
november 2019 • 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 21 november 2019 § 181 
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§397 

Konkurrensutsättning av personlig assistans 
KSN-2019-03183 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att godkänna att omsorgsnämnden konkurrensutsätter verksamhetsområdet 
personlig assistans. 

Reservation 

Närvarande ledamöter (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lalla Anderssons 
(V) med fleras yrkande och lämnar följande skriftliga reservation: 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå Vänsterpartiets yrkande. Vi anser att 
underlaget förbeslutet är otillräckligt då en riktig konsekvensanalys saknas och därmed 
vad beslutet får för konsekvenser för de brukare som idag har kommunen som utförare. 
Den ekonomiska besparingen som beräknas göras av att konkurrensutsätta personlig 
assistans är väldigt liten. Rädslan som har uttryckts av både personalen i egen regi och 
brukarna som har valt kommunen som utförare är däremot stor. Menar kommunen 
allvar med att erbjuda bra och kompetent assistans i enighet med LSS lagen bör vi göra 
allt för att säkerställa kompetent och utbildad personal. En seriös konsekvensanalys av 
beslutet ur brukarperspektiv bör också vara en självklarhet. 

Närvarande ledamöter (Fl) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stina Janssons (Fl) 
med fleras yrkande och lämnar följande skriftliga reservation: 
Feministiskt Initiativ tar starkt avstånd från beslutet att sälja ut den personliga 
assistansen i Uppsala kommunen. Beslutet är en direkt effekt av den bristande 
budgeteringen till Omsorgsnämnden. Såhär blir det när en sätter högre och högre 
effektiviseringskrav på sociala nämnder. Det går inte att effektivisera arbete med 
människor/all oändlighet. Vård och omsorg kostar pengar. Vård och omsorg ska få kosta 
pengar. Det är inte fel på omsorgsnämndens verksamheter eller utgifter- det är fel på 
budgeten. Personlig assistans ska behållas inom kommunens regi 
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Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Jag förstår inte varför ärende 16 är ett KF ärende? Eftersom huvudmannaskapet, och 
invånaransvaret, fortsatt är kommunens rör det sig knappast om ett beslut av principiell 
beskaffenhet. Om detta är att betrakta som ett första steg för att avveckla egenregin 
inom Uppsala kommun är det definitivt av principiell betydelse, är det att betrakta som 
ett sådant första exempel? 

Yrkande 

Lalla Andersson (V) och Tobias Smedberg (V) yrkar i första hand avslag, i andra hand 
återremiss med motiveringen: 
att förvaltningen fören dialog med brukare och anställda om konsekvenserna av 
förslaget. 

Diana Zadius (C), Angelique Prinz Blix (L), Evelina Solem (KD), Mohamad Hassan (L), 
Linda Eskilsson (MP), Simon Alm (SD), Anders A Aronsson (L), Loa Mothata (S) och 
Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Stina Jansson (Fl) och Lovisa Johansson (Fl) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA, bifall till Lalla Anderssons (V) med fleras 
återremissyrkande röstar NEJ. 

Med 69 Ja-röster mot 11 nej-röster och 1 frånvarande beslutar kommunfullmäktige att 
ärendet ska avgöras idag. 

Ja röst avger Erik Petting (S), Caroline Hoffstedt (S), Gustaf La ntz (S), Eva Christiernin 
(S), Asal Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (5), Agneta Gille (S), Carl Lindberg (S), Ylva Stadell 
(S), Björn Wall (S), Hilde Klasson (S), Mattias Kristenson (S), Loa Mothata (S), Elnaz 
Alizadeh (S), Pavlos Cavelier Bizas (S), Agneta Erikson (S), Anders Grönvall (S), Fredrik 
Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Alexandra Steinholtz (M), Magnus Åkerman (M), 
Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), 
Anna-Karin Westerlund (M), Robin Kronvall (M), Carolina Zanden (M), Stefan Hanna (-), 
011e Romlin (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åhlund (C), Mohamad 
Hassan (L), Angelique Prinz Blix (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), Mats 
Dafnäs (L), Oscar Matti (L), Simon Alm (SD), David Perez (SD), Lisen Burmeister (SD), 
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Linnea Bjuhr (SD), Rebecka Tyrheim (SD), Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), 
Jonas Segersam (KD), Margit Borgström (KD), Eva Moberg (KD), Evelina Solem (KD), 
Linda Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström 
Källström (MP), Erik Dagnesjö (5), Maria Gauffin Röjestål (S), Staffan Yngve (5), Dima 
Sarsour (5), Roine Thunberg (M), Inger Söderberg (M), Arne Sandemo (M), Rigmor 
Stenmark (C), Karin Ericsson (C), Peter Nordgren (L), Anders Wallin (L), Alexander 
Oscarsson (KD), Leif Boström (KD), Johan Edstav (MP) och Klara Ellström (MP). 

Nej-röst avger Tobias Snnedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), 
Torbjörn Björlund (V), Ingela Ekrelius (V), Magne Björklund (V), Therese Rhann (V), Lalla 
Andersson (V), Stina Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl) och Anette Fischer (V) 

Frånvarande är Ingmar Jansson (C). 

Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA, bifall till Lalla Anderssons (V) med fleras 
avslagsyrkande röstar NEJ. 

Med 69 Ja-röster mot 11 nej-röster och 1 frånvarande beslutar kommunfullmäktige att 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Ja röst avger Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (5), Gustaf Lantz (5), Eva Christiernin 
(5), Asal Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (5), Agneta Gille (5), Carl Lindberg (S), Ylva Stadell 
(S), Björn Wall (5), Hilde Klasson (5), Mattias Kristenson (S), Loa Mothata (5), Elnaz 
Alizadeh (5), Pavlos Cavelier Bizas (5), Agneta Erikson (5), Anders Grönvall (5), Fredrik 
Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Alexandra Steinholtz (M), Magnus Åkerman (M), 
Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), 
Anna-Karin Westerlund (M), Robin Kronvall (M), Carolina Zanden (M), Stefan Hanna (-), 
011e Romlin (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åhlund (C), Mohamad 
Hassan (L), Angelique Prinz Blix (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), Mats 
Dafnäs (L), Oscar Matti (L), Simon Alm (SD), David Perez (SD), Lisen Burmeister (SD), 
Linnea Bjuhr (SD), Rebecka Tyrheim (SD), Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), 
Jonas Segersam (KD), Margit Borgström (KD), Eva Moberg (KD), Evelina Solem (KD), 
Linda Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström 
Källström (MP), Erik Dagnesjö (S), Maria Gauffin Röjestål (5), Staffan Yngve (S), Dima 
Sarsour (S), Roine Thunberg (M), Inger Söderberg (M), Arne Sandemo (M), Rigmor 
Stenmark (C), Karin Ericsson (C), Peter Nordgren (L), Anders Wallin (L), Alexander 
Oscarsson (KD), Leif Boström (KD), Johan Edstav (MP) och Klara Ellström (MP). 

Nej-röst avger Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), 
Torbjörn Björlund (V), Ingela Ekrelius (V), Magne Björklund (V), Therese Rhann (V), Lalla 
Andersson (V), Stina Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl) och Anette Fischer (V) 
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Frånvarande är Ingmar Jansson (C). 

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden avser att upphandla sin nuvarande verksamhet i egen regi inom 
verksamhetsområdet personlig assistans. Nämnden bedömer att detta skulle ha 
betydelse för att nå en budget i balans. Eftersom det leder till konkurrensutsättning av 
ett helt verksamhetsområde kan det anses vara en fråga av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt, vilket ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 20 november 2019 § 258 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 12 november 2019 § 344 
• Tjänsteskrivelse daterad 31 oktober 2019 
• Protokollsutdrag från omsorgsnämnden den 23 oktober 2019 § 119 
• Omsorgsnämndens beslutsunderlag i ärendet daterat 6 september 2019 
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§398 

Ersättning inom lagen om valfrihet (LOV) för 
vård- och omsorgsboende samt hemtjänst och 
hemsjukvård år 2020 
KSN-2019-03118 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att fastställa ersättning för LOV inom hemtjänst och hemsjukvård enligt 
äldrenämndens förslag i ärendets bilaga i från och med 1 januari 2020, samt 

2. att fastställa ersättningen för LOV inom vård- och omsorgsboende till 1 894 kr 
per dygn och plats från och med 1 januari 2020. 

Deltar ej i beslut 

Stefan Hanna (-) 

Reservation 

Närvarande ledamöter (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Tobias Smedbergs 
(V) yrkande och lämnar följande skriftliga reservation: 
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att avslå Vänsterpartiets yrkande att fastställa 
ersättningsnivån för LOV inom vård-och omsorgsboende t111 1829 kr per dygn. De privata 
LOV-boendena ges högre ersättning än vad den egna kommunala regin ges. 
Äldrenämnden prognostiserar ett underskott. Dessutom vill det politiska minoritetsstyret 
att nämnden ska effektivisera sin verksamhet med ytterligare 39 miljoner kronor nästa 
år. Att i ljuset av det höja ersättningen till privata LOV-boenden ytterligare, när 
ersättningen snarare bör sänkas, är ett häpnadsväckande beslut. Nämnden har 
dessutom själva genom lokalförsörjningsplanen för äldrenämndens område konstaterat 
att LOV-driften är kostnadsdrivande för kommunen. Sämre löner och arbetsvillkor och 
ingen rätt till heltid i kombination med krav på att skapa vinst åt ägaren går ut över 
personal och de boende. 
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Särskilda yttranden 

David Perez (SD) lämnar följande särskilda yttrande: 
SD hade en annan budget med större anslag till äldrenämndens verksamhet, vilket hade 
till exempel kunnat medgett högre ersättningsnivåer än ärendet som föreslagits idag. 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Jag deltar inte i beslutet eftersom jag inte står bakom Mål och budget. 

Stina Jansson (Fl) lämnar följande särskilda yttrande: 
Vi skulle även här vilja anmäla ett särskilt yttrande om att LOV bör fasas ut inom vård och 
omsorg inom Uppsala kommun. Mänsklig välfärd är inte en handelsvara, det är ett 
ansvar vi har gentemot invånarna. Vinstjakt är direkt olämplig inom vård och omsorg. 

Yrkanden 

Tobias Smedberg (V) yrkar: 
att fastställa ersättningar för LOV inom vård- och omsorgsboende till 1829 kr per dygn 
och plats från och med 1 januari 2020. 

Johan Edstav (MP), Jonas Segersam (KD), Rigmor Stenmark (C) och Caroline Hoffstedt 
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer den första att-satsen i kommunstyrelsens förslag mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller den första att-satsen i kommunstyrelsens 
förslag. 

Ordföranden ställer därefter den andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag mot 
Tobias Smedbergs (V) ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller den 
andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 

Äldrenämnden har överlämnat förslag till LOV-ersättning till utförare inom hemtjänst 
och hemsjukvård samt vård- och omsorgsboende för år 2020. Ersättningarna inom LOV 
ses årligen över och fastställs i kommunfullmäktige. De föreslagna ersättningarna 
bygger på de förutsättningar som ges äldrenämnden i förslag till Mål och budget 2020. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 12 november § 342 

Justerandes signatur 

n 

Utdragsbestyrkande 

. 'a 
22 



Uppsala 
kommun 

Sida 33 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

• Tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2019 
• Föreslagna ersättningsnivåer i hemtjänst och hemsjukvård från 1 januari 2020 
• Protokollsutdrag från äldrenämnden den 24 oktober 2019 §§ 111-112 
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§399 

Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel 

KSN-2019-03100 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att anta förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom 
livsmedelsområdet enligt bilaga 1, samt 

2. att taxan ska börja gälla från och med 14 december 2019. 

Deltar ej i beslut 

Mohamad Hassan (L) anmäler jäv och deltar inte i beredningen eller beslutet i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 

För att säkerställa att kommuner har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll 
framöver behöver de kommunala taxebestämmelserna anpassas till den nya EU-
förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som träder i kraft 14 
december 2019. 

Kommunfullmäktige föreslås anta redovisat förslag till taxa för kommunens offentliga 
kontroll inom livsmedelsområdet. Det samlade avgiftsuttaget från taxekollektivet 
kommer enbart öka marginellt. Enda undantaget är att taxan för registrering av 
livsmedelsanläggningar höjs till motsvarande 1,5 timmars handläggningstid istället för 
1 timmes handläggningstid. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 20 november 2019 § 234 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 12 november 2019 § 343 
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• Tjänsteskrivelse daterad 7 november 2019 
• Bilaga 1, Taxa från och med den 14 december 2019 för Uppsala miljö- och 

hälsoskyddsnämnds kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från miljö- och hälsovårdsnämnden daterat 

30 oktober 2019 
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§400 

Svar på motioner om sex timmars arbetsdag 
på försök i förskolan, socialtjänsten och 
äldreomsorgen från Tobias Smedberg (V) 

KSN-2019-0535 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att avslå motionerna. 

Reservation 

Närvarande ledamöter (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Tobias Smedbergs 
(V) med fleras bifallsyrkande och lämnar följande skriftliga reservation: 
Att införa sex timmars arbetsdag är ett sätt att förbättra arbetsmiljön i dessa 
välfärdsyrken, att lösa kompetensförsörjningen genom att göra det mer attraktivt att 
arbeta inom dessa yrken och att ge människorna som ansvarar för omsorgen av 
samhällets svaga en chans till ett mer balanserat liv med tid att leva. Det skulle också 
innebära en kostnadsbesparing på sikt i form av minskade kostnader förknippade med 
bristande arbetsmiljö. 

Yrkande 

Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) och Lovisa Johansson (Fl) yrkar bifall till 
motionerna. 

Caroline Hoffstedt (S), Fredrik Ahlstedt (M) och Simon Alm (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Tobias Smedbergs (V) med fleras 
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 

0 



Uppsala 
kommun 

Sida 37 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) har i tre motioner väckta 28 januari 2019 föreslagit att Uppsala 
kommun genomför ett försök med sex timmars arbetsdag på minst en arbetsplats 
inom förskola, socialtjänst respektive äldreomsorg och att försöket pågår i tre år för att 
därefter analyseras och utvärderas. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 16 oktober 2019 § 222 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag! oktober 2019 § 286 
• Tjänsteskrivelse daterad 29 augusti 2019 
• Motion av Tobias Smedberg (V) om sex timmars arbetsdag på försök i 

förskolan, KSN-2019-0535, 2019-01-23 
• Motion av Tobias Smedberg (V) om sex timmars arbetsdag på försök i 

socialtjänsten, KSN-2019-0536, 2019-01-23 
• Motion av Tobias Smedberg (V) om sex timmars arbetsdag på försök i 

förskolan, socialtjänsten och äldreomsorgen, KSN- 2019-0537, 2019-01-23. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

A Y 5 ./P 



Uppsala 
kommun 

Sida 38 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§401 

Svar på motion om ökad personalkontinuitet i 
hemtjänsten från Stefan Hanna (-) 

KSN-201.8-1886 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 

Stefan Hanna (-), närvarande ledamöter (SD), (M), (C) och (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Stefan Hanna (-) med fleras yrkande. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Att ha över 15st assistenter per 14 dagar innebär både kvalitetsproblem och 
ttygghetsproblem. Motionen anger ett maxtal på 15 personer per individ med rätt till 
hjälp. Det får självklart gärna vara färre. Att kommunen lyfter fram ett medelvärde på 13 
personer per 14 dagar spelar mindre roll för alla i behov av omfattande stöd som drabbas 
av många fler än 13 personer. 

Yrkande 

Stefan Hanna (-), Cecilia Forss (M) Rigmor Stenmark (C), Anders Sehlin (SD), Jonas 
Segersam (KD) och Lisen Burmeister (SD) yrkar bifall till motionen. 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Stina Jansson (Fl) yrkar bifall till motionens första att-sats. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot motionens första att-sats och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

P 

- II 



Uppsala 
kommun 

Sida 39 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

Ordföranden ställer därefter motionens andra att-sats mot kommunstyrelsens förslag 
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA, Bifall till motionens andra att-sats röstar 
NEJ. 

Med44 ja-röster mot 34 nej-röster och 2 som avstår och 1 frånvarande beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag 

Ja-röst avger Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Eva Christiernin (5), Asal Gohari (S), 
Ulrik Wärnsberg (S), Inga-Lill Sjöblom (5), Agneta Gille (5), Carl Lindberg (S), Björn Wall 
(S), Hilde Klasson (S), Mattias Kristenson (S), Loa Mothata (S), Elnaz Alizadeh (S), Pavlos 
Cavelier Bizas (S), Agneta Erikson (S), Anders Grönvall (S), Tobias Smedberg (V), Hanna 
Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), I ngela Ekrelius (V), 
Magne Björklund (V), Therese Rhann (V), Lalla Andersson (V), Mohamad Hassan (L), 
Angelique Prinz Blix (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), Mats Dafnäs (L), 
Oscar Matti (L), Linda Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (MP), 
Helena Nordström Källström (MP), Erik Dagnesjö (S), Maria Gauffin Röjestål (S), Staffan 
Yngve (S), Dima Sarsour (5), Bedo Kaplan (S), Anette Fischer (V), Peter Nordgren (L), 
Anders Wallin (L), Johan Edstav (MP) och Klara Ellström (MP). 

Nej-röst avger Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), 
Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), 
Madeleine Andersson (M), Anna-Karin Westerlund (M), Robin Kronvall (M), Carolina 
Zanden (M), Stefan Hanna (-), 011e Romlin (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), 
Mats Åhlund (C), Simon Alm (SD), David Perez (SD), Lisen Burmeister (SD), Rebecka 
Tyrheim (SD), Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), Jonas Segersam (KD), Eva 
Moberg (KD), Evelina Salem (KD), Gunnar Hedberg (M), Inger Söderberg (M), Arne 
Sandemo (M), Rigmor Stenmark (C), Karin Ericsson (C), Lena-Maria Jansson (C), Knut 
Godskesen (SD)Alexander Oscarsson (KD) och Leif Boström (KD). 

Avstår gör Stina Jansson (Fl) och Lovisa Johansson (Fl). 

(KD) saknar en tjänstgörande ledamot. 

Sammanfattning 

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt 8 maj 2018 att kommunfullmäktige ska anta 
ett mål om att till 2022 sänka antalet hemtjänstmedarbetare per äldre och 14-
dagarsperiod till max 15 per 14-dagarsperiod. Vidare föreslår motionären att uppdra åt 
äldreförvaltningen att ta fram en plan för hur ovanstående mål ska realiseras. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



g Uppsala 
kommun 

 

Sida 40(58) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2019-12-09 

 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 20 november 2019 § 259 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 22 oktober 2019 § 318 
• Tjänsteskrivelse daterad 29 oktober 2019 
• Bilaga, Motion av Simon Alm (SD) om förändring av förturer till bostäder i 

Uppsala kommun 

Justerandes s' atur Utdragsbestyrkande 

(P 



Uppsala 
kommun 

Sida 41 (58) 

KommunfulImäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§402 

Svar på motion om förändring av förturer till 
bostäder i Uppsala kommun från Simon Alm 
(SD) 

KSN-2019-0708 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att avslå motionen. 

Reservation 

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

Yrkande 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 

Pavlos Cavelier Bizas (S), Lovisa Johansson (Fl), Lars Friberg (MP), Therez Almerfors (M), 
Ulrik Wärnsberg (S) och Hilde Klasson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Stefan Hanna (-) yrkar avslag till motionens första att-sats och bifall till motionens 
andra att-sats. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Simon Alms (SD) yrkande och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 

Simon Alm (SD) föreslår i en motion väckt 25 februari 2019 att 
• ägardirektiv till Uppsalahem ändras till att bolaget ska erbjuda upp till 5 

procent av nyuthyrningen per år till personer som av särskilda ekonomiska 
och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand 

Justerandes signatur 4. m.)2-)  0 
Utd ragsbestyrka nd e 



Uppsala 
kommun 

Sida 42 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

• kommunen verkar för att andelen förtur och specialdestinerade bostäder till 
nyanlända invandrare i Uppsala kommun minimeras. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 20 november 2019 § 261 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 12 november 2019 § 345 
• Tjänsteskrivelse daterad 29 oktober 2019 
• Bilaga, Motion av Simon Alm (SD) om förändring av förturer till bostäder i 

Uppsala kommun 

Justerandes si natur Utd ragsbestyrkand e 

0) 



tut Uppsala 
kommun 

 

Sida 43 (58) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2019-12-09 

 

§403 

Svar på motion om att bevara åkermark från 
Jonas Segersam (KD) 

KSN-2019-1899 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 



Uppsala 
kommun 

Sida 44 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§404 

Svar på motion om att medlemskap i 
Hyresgästföreningen ska ingå i försörjnings-
stöd från Tobias Smedberg (V) med flera 

KSN-2019-1900 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes signatur 

g /Y17 9 
Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 45 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§405 

Svar på motion om gratis broddar från Tobias 
Smedberg (V) 

KSN-2019-2061 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/4 
/ _ 



Uppsala 
kommun 

Sida 46 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§406 

Interpellation om kvalitetsarbetet i skolan 
från Christopher Lagerqvist (M) 

KSN-2019-03500 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 47 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§407 

Interpellation om grannsamverkan från Jonas 
Segersam (KD) 

KSN-2019-03501 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

dg 
/112.) 

7 
a, 



Uppsala 
kommun 

Sida 48 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§408 

Interpellation om lagerrutiner inom vård- och 
omsorgsverksamheter från Diana Zadius (C) 

KSN-2019-03502 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 49 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§409 

Interpellation om bilmålvakters penningtvätt i 
kommunal verksamhet från 011e Rom lm (C) 

KSN-2019-03503 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

»3 V 



Uppsala 
kommun 

Sida 50 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§410 

Interpellation om Uppsala som försöks-
kommun med utökat arbetsmarknadspolitiskt 
uppdrag från Mattias Johansson (C) 

KSN-2019-03504 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

‘A 
A2 19-) 
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Uppsala 
kommun 

Sida 51 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§411 

Interpellation om elsparkcyklar från Magne 
Björklund (V) 

KSN-2019-03505 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes si tur 

ft 
49 

Utd ragsbestyrka nd e 

Y,, 



Uppsala 
kommun 

Sida 52 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§412 

Interpellation om SSPF i mellanstadiet från 
Hanna Victoria Mörck (V) 

KSN-2019-03506 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

9f2 



Uppsala 
kommun 

Sida 53 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§413 

Fråga om vallhöjning på Ekebyboda 
skyttecentrum från David Perez (SD) 

KSN-2019-0351 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

27 
99 



Uppsala 
kommun 

Sida 54(58) 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2019-12-09 

§414 

Fråga om ljudmätning på Ekebyboda 
skyttecentrum från David Perez (SD) 

KSN-2019-0351 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerandes si natur 

Ar 5 7 
Utdragsbestyrkande 

i 



Uppsala 
kommun 

Sida 55 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§415 

Fråga om boendet i Jälla från Lovisa 
Johansson (Fl) 

KSN-2019-0351 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 56 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§416 

Fråga om SFI från Stina Jansson (Fl) 

KSN-2019-0351 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerandes si natur 

4/ 

Utdragsbestyrkande 

, 



-Åja Uppsala 
kommun 

 

Sida 57 (58) 

Kommunfunmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2019-12-09 

 

§417 

Fråga om Solkommunstrategi för klimatet 
från Magne Björklund (V) 

KSN-2019-0351 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerandes si tur Utdragsbestyrkande 

z, 

.99 



Uppsala 
kommun 

Sida 58 (58) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2019-12-09 

§418 

Fråga om trygghetskameror i centrum från 
Fredrik Ahlstedt (M) 

KSN-2019-0351 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

fir P) id 
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