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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 107 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Karolin Lundström (V) och Margit Borgström (KD) till justerare 

att utse Kjell Haglund (V) och Martin Wisell ((D) till ersättare för justerama, samt 

att justeringen äger rum 2 maj kl 9.30 på Stationsgatan 12. 

Justera si  Utdragsbestyrkande 



Justeran Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 108 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa föredragningslistan enligt ordförandens förslag. 

Sammanfattning 
Beslutsärenden behandlas efter klockan 14.30. 

Följande ärenden behandlas efter kl 18.00: 
114. Interpellation av Anna Manell (L) om smittspridning i förskola och skola 
118. Interpellation av Christopher Lagerqvist (M) om systematiskt kvalitetsarbete i Uppsalas skolor 
119. Interpellation av Markus Lagerquist om rätten till skolskjuts 
120. Interpellation av Jonas Segersam om minnet av förintelsen 
121. Interpellation av Simon Alm (SD) om ensamkommande invandrarungdomar i skolan 

Följande ärenden bordläggs: 
112. Fråga av Mohamad Hassan om bussar som kör beställningstrafik 
115. Interpellation av Mohamad Hassan om cykelväg mellan Uppsala, Ulva och Bälinge 
116. Interpellation av Mohamad Hassan (L) om den ökade andelen långtidsarbetslösa 
123. Interpellation av Mohamad Hassan (L) om fler händer i välfärden i Uppsala kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 109 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden till protokollet. 

Sammanfattning 

Anmälan av underrättelse om antagande av detaljplan enligt 5 kap. §§ 29,30 och 35-37 
plan- och bygglagen: 
Detaljplan för Löten 1:12, Uppsala kommun (KSN-2016-2252) 

Detaljplan för Kvarteret Frigg. Tillägg till gällande detaljplan för Bussterminal vid Uppsala C, 
0380-P2006/29, Uppsala kommun (KSN-2015-2368) 

Detaljplan för Ekebyvallen, Uppsala kommun (KSN-2016-1999) 

Detaljplan för Sunnerstaskolan, Sunnersta 80:7 och 51:61, Uppsala kommun (KSN-2016-
1868) 

Detaljplan för Garverigatan (fd Börje-Hässelby 1:2 m fl), Uppsala kommun (KSN-2012-
0940) 

Detaljplan för Kungsängen 1:8, del av, Uppsala kommun (KSN-2014-1214) 

Detaljplan för Lindbackens skola, Uppsala kommun (KSN-2016-1553) 

Anmälan av 
Slutgiltigt beslut i mål P 1207-17, detaljplan för Uppsala Arena (KSN-2014-0934) 

Granskning av kommunens tillsyn över fristående förskolor (KSN-2017-1803) 

Förstudie - tillämpning av lagen om offentlig upphandling (KSN-2017-1824) 

Granskning av måluppföljning och måluppfyllelse (KSN-2017-1802) 

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) per den 31 december 2016 (KSN-2017-1721) 

Underrättelse om genomförd rättelse enligt 26 § förvaltningslagen (1986:223), avseende 
detaljplan för Norra Bäcklösa, Ultuna 2:23 med flera. (KSN-2014-0601) 

Utdragsbestyrkande Justeran4s /sign 

V). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 110 

Interpellation av Eva Edwardsson (L) om kulturskolan 
KSN-2017-1270 

Eva Edwardsson (L) har ställt en interpellation till kulturnämndens ordförande Peter Gustavsson (S) 
som besvarar interpellationen. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Eva Edwardsson (L) och Peter Gustavsson (S). 

Justerand sign Utdragsbestyrkande 

-K k 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 111 

Interpellation från Fredrik Ahlstedt (M) om att Uppsala ska vara tryggt 
KSN-2017-1274 

Fredrik Ahlstedt (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick 
(S) som besvarar interpellationen. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Fredrik Ahlstedt (M), Marlene Burwick (S), Bekir Jusufbasic (M), Maria 
Gardfjell (MP), Stefan Hanna (C), hona Szatmåri Waldau (V), Jonas Segersam (KD), Benny 
Lindholm (L), Markus Lagerquist (M), Kjell Haglund (V), Anders A Aronsson (L), Simon 
Alm (SD), Liza Boöthius (V), Lars-Håkan Andersson (V) och Agneta Eriksson (S). 

Utdragsbestyrkande Justeranc-spn. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 112 

Inlämnade frågor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

Sammanfattning 
Fråga av Anna Manell (L) om förskoleplatser (KSN-2017-2011) 

Utdragsbestyrkande 

40, 
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Uppsala, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 113 

Inlämnade motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 
Motion av Mia Nordström (C) om budget och årsredovisning över satsningar i kransorter och på 
landsbygden (KSN-2017-1953) 

Motion av Stig Rådahl (M) om möjliggörande för Uppsalabor och företag att bidra till ökad 
tillgänglighet i centrala Uppsala (KSN-2017-2014) 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att införa politiska lärlingar (KSN-2017-2023) 

Utdragsbestyrkande 

3 
 Justerandes ig 

/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 114 

Inlämnade interpellationer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde 
den 29 maj 2017. 

Sammanfattning 
Interpellation av Anna Manell (L) om likvärdiga villkor för elever med funktionsnedsättningar 
(KSN-2017-1690) 

Interpellation av Anna Manell (L) om hur ska majoriteten planerar att lösa köerna i förskolan 
(KSN-2017-2012) 

Interpellation av Jonas Segersam (KD) om att utveckla Uppsalas historiska centrum (KSN-2017-
2013) 

Utdragsbestyrkande 

cgk 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 115 

Avsägelser 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga följande förtroendevalda från sina uppdrag: 

Uppsala djurförsöksetiska Suppleant Josefine (S) 
nämnd Pettersson 

Fyrishov AB Suppleant Sofia König (M) 

Justerandes s" n,  Utdragsbestyrkande 

efiCL- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 116 

Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att förrätta nedanstående val: 

Uppdragsperiod Namn Parti 
t.o.m datum 
2019-06-30 Louice Moberg (KD) 

2018-12-31 Mårten Blix 

den bolags- stämma 
Gäller intill slutet av Carolina Zan&n (M) 
som följer efter nästa 
val till 
kommunfullmäktige 

Organ Uppdrag 

Uppsala Djurförsöksetiska Suppleant 
nämnd 

Miljö- och Ersättare 
hälsoskyddsnämnden 

Fyrishov AB Suppleant 

Svenska Kommun 
Försäkrings AB 

Svenska Kommun 
Försäkrings AB 

Suppelant 

Ledamot 

2018-12-31 

2018-12-31 

Marlene Burwick (S) 

Fredrik Ahlstedt (M) 

att bordlägga nedanstående val: 

Organ 

Uppsala Tingsrätt 

Idrotts- och fritidsnämnden 

Uppsala djurförsöksetiska 
nämnd 

Uppdrag 

Nämndeman 

Ledamot 

Suppleant  

Uppdragsperiod Parti 
t.o.m datum 
2019-12-31 (MP) 

2018-12-31 (MP) 

2019-06-30 (S) 

Utdragsbestyrkande 

(kL 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 117 

Avtackning av kommunrevisionens ordförande 

Ordföranden och kommunfullmäktige tackar Cecilia Hamenius (L) för hennes tid som ordförande i 
kommunrevisionen samt önskar henne lycka till med sitt nya uppdrag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 118 

Revisionsberättelser 2016 och fråga om ansvarsfrihet 
KSN-2017-1884 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder, samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ, ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet. 

Sammanfattning 
Ärendet inleds med att kommunrevisionens ordförande Erica Närlinge (L), kommunrevisionens 
ordförande, Pradip Datta (V), kommunrevisionens vice ordförande och Bo Ädel, KPMG presenterar 
revisionsberättelsen för Uppsala kommun 2016. 

Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och föreslår att kommunfullmäktige 
beviljar kommunstyrelsen och övriga nämnder, samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ, ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet. 

Det antecknas i protokollet att ledamöter och ersättare som under 2016 tjänstgjort i nämnd eller 
styrelse inte deltar i fråga om ansvarsfrihet i denna nämnd eller styrelse. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes si 

_ (tKi, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 119 

Årsbokslut och årsredovisning 2016 
KSN-2016-2109 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisning för 2016, 

att av årets resultat markera 10 miljoner kronor i det egna kapitalet för sociala investeringar, 

att till investeringsbudgeten för 2017 lägga de pågående investeringarna 2016 enligt 
handlingens bilaga 1, 

Anmäls att kommunstyrelsen för egen del beslutat 

att godkänna bokslut 2016 för kommunstyrelsen enligt handlingens kapitel 3 samt 
handlingens bilaga 2, 

att godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 och indikatorer, 
handlingens bilaga 3, 

att fastställa 2016 års resultat för samtliga nämnder, handlingens bilaga 4, 

att anmäla uppföljningen av intern kontroll till kommunfullmäktige, handlingens bilaga 5, 

att anmäla resultat av 2016 års löneanalys till kommunfullmäktige, handlingens bilaga 6, 

att anmäla kartläggning av levnadsvillkor och hälsa i Uppsala kommun till kommunfullmäktige, 
handlingens bilaga 7, samt 

att anmäla Uppsala Stadshus AB:s årsredovisning 2016 till kommunfullmäktige, handlingens 
bilaga 11 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande; avslag på 
ärendets andra att-sats. 

Särskilda yttranden 
Närvarande ledamöter (M), (L), (C) och (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 119. 

Sammanfattning 
Ärendet inleds med att ekonomidirektör Ola Hägglund presenterar årsredovisningen. 

Utdragsbestyrkande 
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UpliMeä KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

För verksamhetsåret 2016 redovisar Uppsala kommun för verksamhet i förvaltningsform ett resultat på 
381(56) miljoner kronor och efter justering för engångs- och jämförelsestörande poster ett resultat på 
440 (-50) miljoner kronor. Jämfört med föregående år ökade skatter och kommunalekonomisk 
utjämning med 8,6 procent, vilket motsvarar 7,1 procent när intäkten justeras för effekten av höjd 
skattesats med 30 öre. Nettokostnaderna justerade för jämförelsestörande poster ökade med 2,5 (3,3) 
procent, vilket är lägre än det budgeterade utrymmet och även lägre än utvecklingen av 
skatteintäkterna. 

Uppsala kommunkoncern redovisar ett starkt resultat 2016. Resultat uppgår till 381 (-39) miljoner 
kronor. 

Efter kommunstyrelsens sammanträde har det gjorts mindre redaktionella ändringar i årsredovisningen 
och kommunfullmäktige beslutar därmed om den reviderade versionen. 

Yrkanden 
Marlene Burwick (S) yrkar med instämmande av Fredrik Ahlstedt (M), Maria Gardfjell (MP), hona 
Szatmåri Waldau (V), Stefan Hanna (C), Ulrik Wärnsberg (S), Linda Eskilsson (MP), Mona Camara 
Sylvan (Fl), Sadaf Nasiripour (Fl), Johan Lundqvist (MP) bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag på andra att-satsen. 

Anföranden 
Anföranden hålls även av Anna Manell (L), Jonas Segersam (KD), Erik Pelling (S), Therez Olsson 
(M), Rickard Malmström (MP), Karolin Lundström (V), Eva Edwardsson (L), Margit Borgström 
(KD), Peter Gustavsson (S), Markus Lagerquist (M), Christopher Lagerqvist (M), Tobias Smedberg 
(V), Anne Lennartsson (C), Martin Wisell (KD), Torbjörn Aronsson (KD), Ehsan Nasari (C), Eva 
Christiernin (S), Johan Carlsson (S), Åsa Strahlemo (MP), Kjell Haglund (V), Benny Lindholm (L), 
Anders A Aronsson (L), Monika Östman (S), Carolina Bringborn Anadol (M) och Josef Saffady 
Åslund (Fl). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner 
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens andra att-sats. Sedan ställer ordföranden att-sats ett 
och tre mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens att-sats ett och tre. 
Därmed beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 

cvL 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 120 

Finansrapport avseende perioden 1 januari —31 december 2016 
KSN-2016-0467 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 

Sammanfattning 
Finansrapporten utgör dels en redovisning av de finansiella positioner som internbanken i 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 till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 

J<t 
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Uplielut KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 121 

Tillägg till 10 § i anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun 
KSN-2017-0046 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa tillägg till 10 § i anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun enligt 
Uppsala Vatten och Avfall AB:s förslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 2008 beslut om anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala 
kommun. Uppsala Vatten och Avfall AB har den 15 december 2016 föreslagit att ett tredje 
stycke läggs till i avfallstaxans § 10 enligt följande lydelse; 

Om 31 § lagen om allmänna vattentjänster är tillämplig för en viss eller vissa fastigheter kan 
huvudmannen bestämma att särskild anläggningsavgift ska gälla i området. De nödvändiga 
kostnaderna för att försörja området med vatten och avlopp ska fördelas på de 
avgiftsskyldiga enligt samma principer som vid tillämpning av den normala anläggningstaxan. En 
områdesfaktor räknas ut genom att de nödvändiga kostnaderna för området divideras med de möjliga 
intäkterna från anläggningsavgifter enligt normaltaxan. Huvudmannen ska beräkna de särskilda 
anläggningsavgifternas belopp genom att avgifterna enligt den normala anläggningstaxan 
multipliceras med områdesfaktorn. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

(_ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 122 

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige 
KSN-2017-1326 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges arbetsordning anges i § 12 "Kommunstyrelsen ska före 1 april varje år 
lämna kommunfullmäktige en redovisning över motioner som kommit in till fullmäktige till och med 
året dessförinnan och som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige". 

Kommunledningskontoret har utarbetat till ärendet bilagda redovisning som är uppdaterad till och med 
kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2017. 

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

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 123 

Ersättning för presidier i ERS och ERS-H 
KSN-2017-0365 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att presidiet i utskottet för kommungemensam service arvoderas från och med 1 januari 2017 
enligt ERS; ordförande i grupp 5 och vice ordförande i grupp 6, och 

att under förutsättning att omsorgsnämnden inrättar ett individutskott arvodera presidiet enligt 
ERS; ordförande i grupp 3 och vice ordförande i grupp 4. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2016, § 300, att från och med 1 januari 2017 
inrätta ett utskott för kommungemensam service inom kommunstyrelsen med fem ledamöter 
och två ersättare. Utskottets uppdrag är att som beredande organ till kommunstyrelsen svara 
för att leda, följa upp, samordna och utveckla verksamheten inom gemensam service. 
En del av utskottet för kommungemensam service uppgifter ingick i produktionsstyrelsen för 
Teknik & service, vilken Uppsala kommun avvecklade per den 31 december 2016. Då 
utskottet för kommungemensam service övertagit en mindre del av produktionsstyrelsens 
ansvar föreslås att från och med 1 januari 2017 arvodera ordförande i grupp 5 och vice 
ordförande i grupp 6. 

Under förutsättning att omsorgsnämnden inrättar ett individutskott (sammanslagning av dagens 
två individutskott) så föreslås presidiet i individutskottet arvoderas i likhet med 
socialnämndens individutskott Omsorgsnämndens individutskott kommer fatta beslut om 
cirka 300-350 individärenden per år. 

För kommunalråd utgår inte ersättning för uppdrag i ovan utskott. 

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

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 124 

Utveckling av bad vid Fyrishov 
KSN-2017-1394 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna förslag till investeringar för förnyelse och utveckling av Fyrishov AB:s bad- och 
simanläggning till del som avser nybyggnad av 50-meters simanläggning med separat bassäng för 
hopptorn och med läktare för tävling, ombyggnad och renovering av befintlig motionssim- och 
badanläggning samt nybyggnad av entrélösning för anläggningen, 

att anvisa en investeringsram om 421 mnkr för de samlade åtgärder avseende bad- och 
simhallsdelama över åren 2018-2023, 

att uppdra till Fyrishov AB att till Uppsala Stadshus AB återkomma med beräknad investeringsutgift 
för entrélösning, 

att uppdra till Fyrishov AB och utbildningsnämnden att skapa förutsättningar för ett samlat 
skoluppdrag avseende simkunnighet, 

att höja idrotts- och fritidsnämndens kommunbidrag med 1,6 mnkr from år 2021 avseende utökad 
ersättning för simträning, 

att höja idrotts- och fritidsnämndens kommunbidrag med 8,2 mnkr fr.o.m. år 2021 samt ytterligare 7,6 
mnkr from år 2024 avseende ersättning för allmänhetens simning och bad vid Fyrishov, 

att förvärva de delar av Fyrishov AB:s fastighet som inte ianspråktas för nuvarande sporthallar samt 
om- och tillbyggnad av bad- och simhall, till bokfört värde, 

att uppdra till Uppsala Stadshus AB att löpande följa hur förnyelsen av Fyrishov AB:s bad- och 
simanläggning utvecklas avseende investeringsnivåer och behov av ersättning för allmänhetens 
simning och bad, samt 

att föreliggande förslag till beslut ersätter tidigare beslut om utveckling av anläggningen. 

Anmäls att kommunstyrelsen för egen del beslutat 

att uppdra till stadsbyggnadskontoret att utarbeta förslag till projektdirektiv för planprogram, 
ekonomiska ramar och tidsramar mm för beslut i kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande Justera sign 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (L) avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 124 samt reserverar sig till 
förmån för Mohamad Hassans (L) yrkanden; att uppdra till kommunstyrelsen att snarast inleda en 
utredning om en alternativ placering för hela Fyrishov där ett nytt äventyrsbad, två nya 50 meters 
bassänger, en separat bassäng för hopptorn och med läktare för tävling samt möjlighet för 
motionssim- och badanläggning inkluderas, liksom en analys av trafiksituationen. 
Därutöver bifall till ärendets att-sats fyra och sju, samt avslag på övriga att-satser. 

Närvarande ledamöter (KD) avger skriftlig reservation enligt bilaga B § 124 samt reserverar sig 
till förmån för Jonas Segersams (KD) yrkanden; att ärendet återremitteras för att utreda 
möjligheten till en hel eller delvis privat finansiering av ägande/investering av badanläggningen 
vid Fyrishov, och/eller driften av verksamheten vid Fyrishov, 
I andra hand att andra och åttonde attsatserna ändras till följande: 
att anvisa en investeringsram om 421 mnkr för de samlade åtgärder avseende bad- och 
simhallsdelarna över åren 2018-2023, och uppdra till Uppsala Stadshus AB att om en privat 
intressent kan identifieras för ägande och/ eller drift (helt eller delvis), hela eller delar av detta 
belopp överlåts till denne, 
att uppdra till Uppsala Stadshus AB att överlåta hela eller delar av ägandet och/eller driften av 
Fyrishov AB till intressenter i näringslivet. 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig till förmån för bifall till Simon Alms (SD) 
återremissyrkande; att ärendet återremitteras med anledning av att se över kalkylen för att minska 
risken för behov av stora skattetillskott. 

Särskilt yttrande 
Stefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt bilaga C § 124. 

Sammanfattning 
Vid styrelsemöte i Fyrishov AB den 19 oktober 2016 beslutades, dels att uppdra till bolagets VD att 
säkerställa att inledande steg för utvecklingen av baden vid Fyrishov tas under sommaren 2017 samt 
dels att VD: n, i samråd med styrelsens arbetsutskott, skulle presentera en möjlig utveckling för 
ägaren. 

Fyrishov AB har överlämnat förslag till om- och nybyggnad av företagets sim- och badanläggning. 
Förslaget har presenterats muntligen för styrelsen i Uppsala Stadshus AB vid styrelsemötet den 13 
december 2016. Förslaget utgår dels från att nuvarande anläggning är ålderstigen och närmar sig slutet 
på sin tekniska livslängd dels att behovet av sim- och badanläggningar har ökat genom en växande 
befolkning dels att det finns möjlighet att skapa framtidens badanläggning. 

Förslaget omfattar en investeringsnivå på 421 mnkr samt ett behov för bolaget om ett årligt bidrag om 
15,8 mnkr. Bidraget är en ersättning som ska begränsa kostnaden för allmänhetens badande så 
prisnivån inte utestänger någon från att besöka anläggningen. Värdena ovan är angivna i 2017-års 
prisnivå och behöver därför justeras löpande så de överensstämmer med prisutvecklingen för 
byggentreprenader i Uppsala. Vidare föreslås en höjning av idrotts- och fritidsnämndens 

Justerandes, sign Utdragsbestyrkande 

ctd- k 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

kommunbidrag med 1,6 mnkr from år 2021 avseende utökad ersättning för föreningsdriven simträning 
i Fyrishov. 

Yrkanden 
Marlene Burwick (S) yrkar med instämmande av Kristian P Ljungberg (M), Maria Gardfjell 
(MP), Stefan Hanna (C), hona Szatmåri Waldau (V), Loa Mothata (S), Markus Lagerquist (M), 
Erik Pelling (S) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Mohamad Hassan (L) och Benny Lindholm (båda L) yrkar; att uppdra till kommunstyrelsen att 
snarast inleda en utredning om en alternativ placering för hela Fyrishov där ett nytt äventyrsbad, 
två nya 50 meters bassänger, en separat bassäng för hopptorn och med läktare för tävling samt 
möjlighet för motionssim- och badanläggning inkluderas, liksom en analys av trafiksituationen. 
Därutöver bifall till ärendets att-sats fyra och sju, samt avslag på övriga att-satser. 

Jonas Segersam (KD) yrkar; att ärendet återremitteras för att utreda möjligheten till en hel eller 
delvis privat finansiering av ägande/investering av badanläggningen vid Fyrishov, och/eller 
driften av verksamheten vid Fyrishov, 
I andra hand att andra och åttonde att-satserna ändras till följande: 
att anvisa en investeringsram om 421 mnkr för de samlade åtgärder avseende bad- och 
simhallsdelarna över åren 2018-2023, och uppdra till Uppsala Stadshus AB att om en privat 
intressent kan identifieras för ägande och/eller drift (helt eller delvis), hela eller delar av detta 
belopp överlåts till denne, 
att uppdra till Uppsala Stadshus AB att överlåta hela eller delar av ägandet och /eller driften av 
Fyrishov AB till intressenter i näringslivet. 

Simon Alm (SD) yrkar; att ärendet återremitteras med anledning av att se över kalkylen för att 
minska risken för behov av stora skattetillskott, samt avslag på Jonas Segersams (KD) 
andrahandsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först ärendets avgörande idag mot återremissyrkandet och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet avgörs idag. 

Sedan ställer ordföranden i tur och ordning kommunstyrelsens förslag mot Jonas Segersams (KD) och 
Mohamad Hassans (L) yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. Votering begärs och ska genomföras. 

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens förslag till beslut är huvudförslag. För att utse ett 
motförslag ställer ordföranden först Mohamad Hassans (L) yrkande mot Jonas Segersams (KD) 
yrkande och finner att kommunfullmäktige utser Jonas Segersams (KID) yrkande till motförslag. 
Votering begärs och genomförs. 

Mohamad Hassans (L) förslag som motförslag röstar JA, Jonas Segersams förslag som motförslag 
röstar NEJ. Kommunfullmäktige beslutar med 7 ja-röster mot 4 nej-röster att utse Mohamad 
Hassans (L) förslag till motförslag. 68 ledamöter avstod från att rösta och två ledamöter var 
frånvarande. Omröstningen redovisas i voteringslista nr 1. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upP,23,13, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

Sedan ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot Mohamad Hassans förslag. Bifall 
till kommunsstyrelsens förslag till beslut röstar JA, bifall till Mohamad Hassans (L) förslag till beslut 
röstar NEJ. Kommunfullmäktige beslutar med 68 ja-röster mot 7 nej-röster i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 7 ledamöter avstår från att delta i omröstningen och två 
ledamöter är frånvarande. Omröstningen redovisas i voteringslista nr 2. 

Utdragsbestyrkande 

k 4( L 
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upPni.fi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 125 

Bildande av naturreservatet Örnsätraskogen 
KSN-2017-1224 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bilda naturreservatet Örnsätraskogen i enlighet med ärendets bilaga 2, samt 

att godkänna avtal om intrångsersättning till markägaren Upplandsstiftelsen enligt ärendets 
bilaga 3. 

Sammanfattning 
I aktualitetsförklaringen av översiktsplan för Uppsala kommun 26 maj 2014 angav 
kommunfullmäktige ett område vid Örnsätra, intill Jumkilsstigen, som aktuellt för reservatsbildning i 
närtid. Plan- och byggnadsnämnden (PBN) uppdrog 21 maj 2015 åt stadsbyggnadsförvaltningen 
att i samarbete med Upplandsstiftelsen ta fram förslag till beslut och skötselplan för ett naturreservat 
vid Örnsätra. 

PBN har i beslut den 16 februari 2017 föreslagit kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att bilda naturreservatet Örnsätraskogen, ärendets bilaga 1. PBN beslutade samtidigt att föreslå 
kommunstyrelsen att avtala om och verkställa utbetalning av intrångsersättning till markägare och 
uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att efter att reservatsbeslutet vunnit laga kraft ansöka om 
utbetalning av ett statligt bidrag för markåtkomst som Naturvårdsverket beviljat i förhandsbesked. 

Yrkanden 
Maria Gardfiell (MP) yrkar med instämmande av Anders A Aronsson (L), Erik Pelling (S) och Karin 
Ericsson (C) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot av slag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande 

,g 
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uplinita KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 126 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att införa en samordningsfunktion 
med brukarperspektiv för personer med funktionsnedsättning som har rätt 
till stöd i enlighet med LSS 
KSN-2016-0470 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (L) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Mohamad Hassan (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 
februari 2016 att: 

- En samordningsfunktion för insatser inom LSS och övriga insatser kopplade till 
personer med rätt till stöd enligt LSS, som stöttar enskilda brukare, inrättas. 
- Ett uppdrag om att öka samverkan inom och mellan berörda förvaltningar ges till de 
förvaltningar som hanterar relevanta ärenden och insatser. 
- Ett arbete för en mer långsiktig planering gällande LSS-insatser inleds. Detta ur såväl 
ett brukarperspektiv som ett förvaltningsperspektiv. 
- Antalet tidsbegränsade insatser minskas. 
- Behovet av läkarintyg för sociala insatser ses över. 
- Medborgare informeras om rätten till en individuell plan. 
- Samordnad individuell plan används som rutin för personer som har insatser enligt 
med LSS, SoL och HSL. 

Yrkanden 
Benny Lindholm (L) yrkar med instämmande av Mohamad Hassan (L) och Stig Rådahl (M) bifall till 
motionen. 

Martin Wisell (KD) yrkar bifall till motionens första och andra att-sats. 

Eva Christiernin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer i tur och ordning Benny Lindholms (L) och Martin Wisells (KD) yrkanden mot 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes si n ,- P 



26 (36) 

(*PO& KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 127 

Motion av Stefan Hanna och Ulf Schmidt (båda C) om fritt Wi-fi på 
servicehus 
KSN-2016-1051 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (C) och (L) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna och Ulf Schmidt (båda C) yrkar i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 25 april 2016: 

- Alla framtida och nuvarande kommunala serviceboenden installerar wi-fi till boende 
och besökare. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar med instämmande av Mohamad Hassan (L) bifall till motionen. 

Staffan Yngve (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anföranden hålls även av Stig Rådahl (M) och Josef Saffady Åslund (Fl) 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot bifallsyrkandet till motionen och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerrsi / 
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upratifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 128 

Vid sammanträdet inlämnade motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 

Motion av Stefan Hanna och Mia Nordström (båda C) om trafikinformation vid ombyggnation av 
gator. (KSN-2017- 2113) 

Motion av Stefan Hanna (C) om att göra Fyrishov till ett friskvårdscenter för seniorer. (KSN-2017-
2114) 

Motion av Stefan Hanna (C) om att införa mer fysisk aktivitet i Uppsalas skolor. (KSN-2017-2115) 

Utdragsbestyrkande Justeran est sign 

JA, 



Justerandr sign 

28 (36) 

Uppsala KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 129 

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om fler 
studentmedarbetare i skolan 
KSN-2015-1916 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 

ck L 
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upFge», KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 130 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att inrätta ett näringslivshus i Uppsala 
KSN-2016-1304 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 131 

Interpellation av Anna Manell (L) om smittspridning i förskola och skola 
KSN-2017-1271 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 

k 4,<L 
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upP19,12, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 132 

Interpellation från Christopher Lagerqvist (M) om systematiskt 
kvalitetsarbete i Uppsalas skolor 
KSN-2017-1275 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 
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une» KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 133 

Interpellation från Markus Lagerquist (M) om rätten till skolskjuts 
KSN-2017-1276 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 

ck), 
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(Mink KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 134 

Interpellation av Jonas Segersam (KD) om minnet av förintelsen 
KSN-2017-1282 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerandel sign 
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upPnlia KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 135 

Interpellation från Simon Alm (SD) om ensamkommande 
invandrarungdomar i skolan 
KSN-2017-1424 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Justeran Ii n 

k 
Utdragsbestyrkande 
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Uplinlue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 136 

Interpellation av Benny Lindholm (L) om LSS och personlig assistans 
KSN-2017-1687 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 

k 
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Uppsala  i KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-24 

§ 137 

Fråga av Anna Manell (L) om förskoleplatser 
KSN-2017-2011 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga A § 119 

Årsbokslut och årsredovisning 2016 

Särskilt yttrande 
M, L, C, KB 

Vi välkomnar ett positivt resultat på 381 miljoner kronor men hade med hänsyn till omständigheterna 
önskat se ett ännu bättre resultat, då resultatet inte främst åstadkommits av egen kraft, utan är en effekt 
av engångsinkomster från staten i kombination med försäljning av tillgångar och höjd skatt för 
Uppsalaboma. 

En statlig byggbonus på 104 miljoner kronor, ett generellt statsbidrag till flyktingar på 119 miljoner 
kronor samt realisationsvinster och försäljning av exploateringsfastigheter för sammanlagt 134 
miljoner kronor bidrar kraftigt till det positiva resultatet för 2016. Utan dessa engångsinkomster hade 
resultatet istället varit blygsammare 24 miljoner kronor. Det är förvisso fortfarande ett positivt resultat 
men har sin bakgrund i att skattesatsen höjdes med 30 öre under 2016, vilket gav 137 miljoner kronor 
extra till kommunen. 

Tyvärr skjuter den rödgröna majoriteten kostnader och nödvändiga investeringar framför sig för att få 
positiva resultat. Alliansen befarar att detta kommer att leda till ett bakslag när dessa väl genomförs. 

Allianspartierna hade andra förslag till mål och budget, vilka hade givit ett annat resultat för Uppsala 
kommun. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Anna Manell (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KB) 



Bilaga A § 124 

Utveckling av bad vid Fyrishov 

Reservation 
Liberalerna 

Fyrishovs äventyrsbad och simhallar är viktiga för Uppsalas invånare och för Uppsala som 
besöksattraktion. Liberalerna vill att Uppsala kommun ska fatta ett långsiktigt hållbart beslut om 
Fyrishovs framtid. 

I en tid där kommunens låneskuld ökar måste varje investering noggrant granskas, samtidigt som vi 
måste våga tänka nytt och utanför boxen. Liberalerna saknar en grundlig utredning av möjligheterna 
för Fyrishovs bad där mer än ett alternativ presenteras. En tillfredsställande utredning bör innehålla en 
analys av vad en alternativ (ny) placering för de äldre delarna av Fyrishov, dvs. äventyrsbadet och 
simhallarna, kan betyda för hela kommunen i form av kostnader och intäkter samt på vilket sätt det 
skulle kunna öka Uppsala kommuns attraktionskraft som besöksort. Därför yrkade vi på utreda 
möjligheten att flytta Fyrishov till en annan plats i Uppsala och att där bygga helt nya sim- och 
badhallar. 

Genomförda nybyggnationer av äventyrsbad och simhallar runt om i Sverige visar att det är rimligt att 
anta att det för samma summa som det nu beräknas kosta att bygga ut och renovera går få ett helt nytt 
bad, med nya spännande attraktioner. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp nu, annars står vi med 
samma problem igen om några år. 

Ett nytt Fyrishov kan med fördel byggas i anslutning till området runt Kölen, Gränby eller 
Kap/Studenternas, för att locka besökare till dessa arenor att vid samma tillfälle även besöka nya 
Fyrishov. En flytt öppnar dessutom för bostadsbyggande på badets nuvarande plats. Marken som 
Fyrishovs bad ligger på idag ägs av kommunen och är värd stora summor. Där skulle vi kunna bygga 
bostäder i ett fantastiskt läge, och vid en försäljning få in medel för finansiering av ett nytt Fyrishov 
samt få in pengar till att minska en del av kommunens låneskuld och därmed förstärka 
kärnverksamheter. 

En utredning bör också ge förslag på hur trafiken kring Fyrishov ska hanteras när antalet besökare 
förutspås öka med 250 000 besökare. 

I en stor stad som Uppsala behövs dessutom fler simhallar/badhus. Städer i liknande storlek som 
Uppsala har betydligt större möjligheter till bad och simning. Ett äventyrsbad räcker, men ytterligare 
hallar för träningssim, motionssim, rehab- och habiliteringssim är nödvändigt. Antalet träningstider 
kommer endast öka marginellt med dagens beslut, vilket är beklagligt när så mycket pengar investeras. 

Liberalerna vill understryka att de nya hallarna vid Fyrishov alltid kommer att behövas i en växande 
stadsdel oavsett om Fyrishovs bad ligger intill eller inte. 

Med anledning av ovanstående yrkade därför Liberalerna att snarast inleda en utredning om en 
alternativ placering för hela Fyrishov där ett nytt äventyrsbad, nya bassänger som möter behoven, en 
separat bassäng för hopptorn och med läktare för tävling samt möjlighet för motionssim- och 
badanläggning inkluderas, liksom en analys av trafiksituationen. 



Om alla etapper av Fyrishov blir verklighet så kan investeringen hamna på cirka 800 mnkr. En 
utredning som kan hjälpa oss att avgöra om vi använder skattemedlen smart och effektivt är rimligt att 
kräva. 

Anna Manell (L) 



Bilaga B § 124 

Utveckling av bad vid Fyrishov 

Reservation 
Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna ser att det är nödvändigt med en utveckling av badanläggningen Fyrishov. Redan 
under Alliansens styre avsattes medel för denna investering, och det är självklart att vi ska ha en 
attraktiv och konkurrenskraftig badanläggning i Uppsala. Underhållet är eftersatt, och med tanke på att 
den stora bassängen har sina anor från 1959 och äventyrsbadet från 1991 är det uppenbart att stora 
investeringar i syfte att utveckla verksamheten måste göras. 

Fyrishov befinner sig på en mycket attraktiv tomt och med tanke på belägenheten i ett omgivande 
expansivt bostadsområde finns det goda möjligheter att exploatera stora delar av tomten för 
bostadsändamål. Detta kommer att ge ett gott tillskott för kommunens balansräkning, om 
exploateringen genomförs på ett genomtänkt sätt. 

Vi tycker att kommunen genom idrotts- och fritidsnämnden bidrar till ett gott och rikt idrottande i 
Uppsala — genom att ge bidrag till föreningar för utnyttjande av lokaler. Vi anser dock inte att drift av 
kommersiellt bärkraftiga badanläggningar är kommunal kärnverksamhet och därför anser vi att 
kommunen bör utreda möjligheten att driva bad- och eventuellt övrig idrotts- och eventverksamhet i 
fristående regi. Även ägandet, och därmed investeringen i anläggningen, bör prövas att överlåtas helt 
eller delvis på privata intressenter. Det finns många andra exempel i Sverige där antingen driften av 
liknande anläggningar helt eller delvis överlåtits på privata företag, eller där även ägandet av 
fritidsanläggningar sköts och utvecklas av näringslivet. Kommunens kärnverksamhet är sådant som 
myndighetsutövning, infrastruktur, skola, vård och omsorg. 

Vi föreslog därför att ärendet skulle återremitteras i de delar där ägande, finansiering och drift helt 
eller delvis prövas för privata aktörer. Självklart skall marknadsmässiga värden säkerställas, och en 
transparent process säkerställa att inga enskilda privata intressen positivt särbehandlas. 

Genom detta initiativ ser vi att vi kan frigöra resurser för investering i badanläggningar på fler platser i 
Uppsala — exempelvis i Årsta / Gränby där vi i vår budget föreslaget en stadsdelsbassäng. Vi kan 
därmed också låta intressenter som är bättre på att få bra ekonomi och utbud i en kommersiell 
anläggning göra just det. 

Eftersom inte återremissyrkandet vann bifall yrkade vi i andra hand på förändringar av beslutet så att 
Uppsala Stadshus AB skulle inleda en process parallellt med investeringarna i syfte att hitta privata 
intressenter som kunde dela investeringen och som man kunde överlåta hela eller delar av Fyrishov 
ägande / drift till. 

Jonas Segersam (KD) 



Bilaga C § 124 

Utveckling av bad vid Fyrishov 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Centerpartiet är positivt inställda till den föreslagna utvecklingen av badverksamheten vid Fyrishov. 
Då den rödgröna majoriteten under ett par års tid skurit ned på Fyrishovs investeringsbudget så är 
underhållet eftersatt och den här satsningen välbehövlig. 

C ser det som mycket angeläget att även kapaciteten för varmvattenbassänger stärks genom denna 
satsning. Möjligheten till träning och rehabilitering i varmt vatten är viktig för många grupper, 
däribland våra äldre invånare och människor som genomgått operationer som påverkar deras motorik. 

Vid sidan av badverksamheten vill Centerpartiet gärna se att övriga delar av verksamheten vid 
Fyrishov utvecklas till ett friskvårdcenter med fokus på våra äldsta invånare. Med den demografiska 
utmaning vi står inför så är det av stor vikt att hälsan bland våra äldre förbättras. I annat fall blir det 
mycket svårt för kommunen att finansiera en äldreomsorg som håller den goda kvalitet våra äldre 
förtjänar. 

Stefan Hanna (C) 



Närvarologg för ordinarie ledamöter 
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 klockan 22:06:43. 

Ledamot Logg 

Marlene Burwick (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Erik Pelling (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Caroline Hoffstedt (S) Kjell Viberg autoers. kl. 13:17 till kl. 19:02 (p14), ord. ankom kl. 19:02 (p14) 
Ulrik Wärnsberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 

Hilde Klasson (S) 
Peder Granath autoers. kl. 13:17 till kl. 14:45 (p41), ord. ankom kl. 14:45 
(p41), utgår kl. 19:54 (p16), Kjell Viberg ers. kl. 19:54 (p16) 

Gustav Lantz (S) 
Maria Gauffin-Röjestål autoers. kl. 13:17 till kl. 17:32 (p13), ord. ankom kl. 
17:32 (p13) 

Elnaz Alizadeh (S) 
Rafael Waters autoers. kl. 13:17 till kl. 17:23 (p12), ord. ankom kl. 17:23 
(p12) 

Peter Gustavsson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Loa Mothata (S) Maria Patel autoers. kl. 13:17 till kl. 13:32 (p27), ord, ankom kl. 13:32 (p27) 
Carl Lindberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 

Patrik Kjellin (S) 
Björn Wall autoers. kl. 13:17 till kl. 17:06 (p12), Maria Patel ers. kl. 17:06 
(p12) till kl. 17:13 (p12), ord, ankom kl. 17:14 (p12) 

Staffan Yngve (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Monica Östman (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 

Inga-Lill Sjöblom (S) 
Gunilla Oltner autoers. kl. 13:17 till kl. 13:29 (p27), ord. ankom kl. 13:29 
(p27) 

Susanne Eriksson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 

Mattias Kristenson (S) 
Jonny Husén autoers. kl. 13:17 till kl. 13:31 (p27), ord, ankom kl. 13:31 
(p27) 

Eva Christiernin (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 

Ove Hjorth (S) 
Deltar i upprop 1 kl. 13:17 , utgår kl. 17:44 (p13), Maria Gauffin-Röjestål 
ers. kl. 17:44 (p13) 

Agneta Erikson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 

Klas-Herrman Lundgren (S) 
Bedo Kaplan ers. kl. 13:22 till kl. 15:09 (p8), Peder Granath ers. kl. 15:10 
(p8) till kl. 17:47 (p13), ord. ankom kl. 17:47 (p13) 

Ylva Stadell (S) 
Gunilla Oltner ers. kl. 13:29 (p27) till kl. 14:50 (p7), ord, ankom kl. 14:50 
(P7) 

Stavros Giangozoglou (S) 
Deltar i upprop 1 kl. 13:17, utgår kl. 19:58 (p16), Peder Granath ers. kl. 
19:58 (p16) 

Fredrik Ahlstedt (M) 
Deltar i upprop 1 kl. 13:17, utgår kl. 18:02 (p13), Johan Carlsson ers. kl. 
18:02 (p13) 

Marta Obminska (M) 
Carolina Bringborn Anadol autoers. kl. 13:17 till kl. 16:36 (p11), ord. ankom 
kl. 16:36 (p11) 

Therez Olsson (M) 
Deltar i upprop 1 kl. 13:17, utgår kl. 20:48 (p16), Arne Sandemo ers. kl. 
20:48 (p16) till kl. 20:50 (p16), Bekir Jusufbasic ers. kl. 20:50 (p16) 

Inger Söderberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 

Liv Hahne (M) 
Bekir Jusufbasic autoers. kl. 13:17 till kl. 19:29 (p14), Carolina Bringborn 
Anadol ers. kl. 19:29 (p14) 

Alexandra Westman (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Markus Lagerquist (M) Madeleine Andersson autoers. kl. 13:17 till kl. 13:21, ord. ankom kl. 13:21 
Cecilia Forss (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Mats Gyllander (M) Stig Rådahl autoers. kl. 13:17 
Christopher Lagerqvist (M) Ankom kl. 13:21 

Kristian P Ljungberg (M) 
Arne Sandemo ers. kl. 13:36 (p28) till kl. 20:03 (p16), ord, ankom kl. 20:03 
(p16) 

Magnus Åkerman (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Rickard Sparby (M) Madeleine Andersson ers. kl. 13:22 
Gunnar Hedberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Hannes Beckman (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Maria Gardfjell (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 

Sida 1 av 3 



'kb( 

Forts. närvarologg närvarologg den 24 april 2017 klockan 22:06:43. 

Ledamot Logg 

Rickard Malmström (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 , utgår kl. 17:24 (p12), Per-Eric Rosån ers. kl. 
17:25 (p12) 

Linda Eskilsson (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 

Johan Lundqvist (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 , utgår kl. 20:10 (p16), Siw Björkgren ers. kl. 
20:10 (p16) 

Mohamad Tahir (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Tarja Onegård (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Asa Strahlemo (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Eva Adler (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Trond Svendsen (MP) Jonas Andersson autoers. kl. 13:17 
Johan Edstav (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Ahmad Orfali (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
KCillike Montgomery (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
llona Szatmåri Waldau (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 

Hanna Mörck (V) Lars-Håkan Andersson autoers. kl. 13:17 till kl. 19:19 (p14), ord, ankom kl. 
19:19 (p14) 

Sverker Aslund (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Karolin Lundström (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 

Tobias Smedberg (V) Florian Burmeister autoers. kl. 13:17 till kl. 13:29 (p27), ord, ankom kl. 
13:29 (p27) 

Liza Boåthius (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:17, utgår kl. 17:02 (p12), Bodil Brutemark ers. kl. 
17:02 (p12) 

Kjell Haglund (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 

Edip Akay (V) Florian Burmeister ers. kl. 13:29 (p27) till kl. 19:30 (p15), Lars-Håkan 
Andersson ers. kl. 19:31 (p15) 

Mohamad Hassan (L) Malin Sjöberg Högrell autoers. kl. 13:17 till kl. 20:01 (p16), Peter Nordgren 
ers. kl. 20:01 (p16) till kl. 20:03 (p16), ord. ankom kl. 20:03 (p16) 

Anna Manell (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Eva Edwardsson (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Benny Lindholm (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Anders A Aronsson (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 

Anders Westerlind (L) Peter Nordgren autoers. kl. 13:17 till kl. 16:52 (p12), ord. ankom kl. 16:52 
(p12) 

Urban Wästljung (L) Agneta Simonsson autoers. kl. 13:17 
Stefan Hanna (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 

Anne Lennartsson (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:17, utgår kl. 18:58 (p13), Karin Ericsson ers. kl. 
18:58 (p13) 

Örjan Berglund (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Mia Nordström (C) Ulf Schmidt autoers. kl. 13:17 

Ehsan Nasari (C) Karin Ericsson autoers. kl. 13:17 till kl. 16:50 (p12), ord. ankom kl. 16:50 
(p12) 

Cecilia Oksanen (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:17, utgår kl. 15:48 (p9), Ingmar Jansson ers. kl. 
15:48 (p9) till kl. 21:33 (p22) 

Pave! Gamov (SD) Anders Sehlin autoers. kl. 13:17 
Simon Alm (SD) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Mikael Johansson (SD) Lisen Burmeister autoers. kl. 13:17 
David Perez (SD) Ankom kl. 14:45 (p41) 
Sven Walfridsson (SD) 
Jonas Segersam (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Martin Wisell (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 

Torbjörn Aronson (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:17, utgår kl. 19:55 (p16), Ulla Johansson ers. kl. 
19:55 (p16) 

Margit Borgström (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Mona Camara Sylvan (Fl) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 

Sida 2 av 3 



Ledamot Logg 

Sadaf Nasiripour autoers. kl. 13:17 till kl. 18:59 (p13), Josef Saffady 
Ähslund ers. kl. 18:59 (p13) Tomas Karlsson (Fl) 

Forts. närvarologg den 24 april 2017 klockan 22:06:43. 
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Bilaga  till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Närvarologg för ersättare 
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 klockan 22:07:00. 

Ersättare Logg 

" Kjell Viberg (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Peder Granath (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
" Maria Gauffin-Röjestål (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Rafael Waters (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 , utgår kl. 21:39 (p22) 
* Maria Patel (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Bedo Kaplan (S) Ankom kl. 13:22, utgår kl. 15:09 (p8) 
* Kerstin Westman (S) Ankom kl. 16:42 (p11) 
" Björn Wall (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17, utgår kl. 17:06 (p12) 
* Gunilla Oltner (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 , utgår kl. 18:00 (p13) 
* My Lilja (S) Ankom kl. 13:28 (p27) 
* Jonny Husén (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
*Arne Sandemo (M) Ankom kl. 13:35 (p28), utgår kl. 20:50 (p16) 
" Johan Carlsson (M) Ankom kl. 15:48 (p9) 
* Carolina Bringborn Anadol (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Mats HanAn (M) 
" Lars Harlin (M) 

* Bekir Jusufbasic (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17, utgår kl. 19:29 (p14), ers. återk. kl. 19:47 
(p15) 

* Madeleine Andersson (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
*Stig Rådahl (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Jonas Andersson (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Helena Nordström-Källström 
(MP) 
* Per-Eric Rosén (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
" Siw Björkgren (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Salvador Rincon-Amat (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Terence Hongslo (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Lars-Håkan Andersson (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Florian Burmeister (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17, utgår kl. 19:30 (p15) 
* Bodil Brutemark (V) Ankom kl. 13:24 
* Daniel Rogozinski (V) Ankom kl. 13:28 (p27) 
* Malin Sjöberg Högrell (L) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17, utgår kl. 20:01 (p16) 
* Peter Nordgren (L) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
*Agneta Simonsson (L) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Thea Andersson (L) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Ulf Schmidt (C) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Karin Ericsson (C) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Ingmar Jansson (C) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17, utgår kl. 21:33 (p22) 
* Pirita Ouchterlony-Simu (SD) 
*Anders Sehlin (SD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Lisen Burmeister (SD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Ulla Johansson (KD) Ankom kl. 15:53 (p9) 
* Ingemar Wirs (KD) Ankom kl. 16:51 (p12) 

* Sadaf Nasiripour (Fl) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17, utgår kl. 18:59 (03), ers. återk. kl. 18:59 
(p13) 

* Josef Saffady Åhslund (Fl) Ankom kl. 13:32 (p27) 

Sida 1 av 1 

3 k 44, 



Bilaga  till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Voteringslista nr. 1 
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 klockan 21:20:02. 

102. Utveckling av bad vid Fyris hov Mohamad Hassans förslag som motförslag röstar JA Jonas Se 
förslag som motförslag röstar NEJ 

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Marlene Burwick (S) Alla X 
Erik Pelling (S) Alla X 
Caroline Hoffstedt (S) Alla X 
Ulrik Wärnsberg (S) Alla X 
Hilde Klasson (S) Alla Kjell Viberg X 
Gustav Lantz (S) Alla X 
Elnaz Alizadeh (S) Alla X 
Peter Gustavsson (S) Alla X 
Loa Mothata (S) Alla X 
Carl Lindberg (S) Alla X 
Patrik Kjellin (S) Alla X 
Staffan Yngve (S) Alla 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 Maria Gauffin-Röjestål X 
Agneta Erikson (S) Alla X 
Klas-Herrman Lundgren (S) Alla X 
Ylva Stadell (S) Alla X 
Stavros Giangozoglou (S) Alla Peder Granath X 
Fredrik Ah lstedt (M) Alla Johan Carlsson X 
Marta Obminska (M) Alla X 
Therez Olsson (M) Alla Bekir Jusufbasic X 
Inger Söderberg (M) Alla X 
Liv Hahne (M) Alla Carolina Bringborn Anadol X 
Alexandra Westman (M) Alla X 
Markus Lagerquist (M) Alla X 
Cecilia Forss (M) Alla X 
Mats Gyllander (M) Alla Stig Rådahl X 
Christopher Lagerqvist (M) Alla X 
Kristian P Ljungberg (M) Alla X 
Magnus Åkerman (M) Alla X 
Rickard Sparby (M) Alla Madeleine Andersson X 
Gunnar Hedberg (M) Alla X 
Hannes Beckman (M) Alla X 
Maria Gardfjell (MP) Alla X 
Rickard Malmström (MP) Alla Per-Eric Rosån X 
Linda Eskilsson (MP) Alla X 
Johan Lundqvist (MP) Alla Siw Björkgren X 
Mohamad Tahir (MP) Alla X 
Tarja Onegård (MP) Alla X 
Åsa Strahlemo (MP) Alla X 
Eva Adler (MP) Alla X 
Trond Svendsen (MP) Alla Jonas Andersson X 
Johan Edstav (MP) Alla X 
Ahmad Orfali (MP) Alla X 
K011ike Montgomery (MP) Alla X 
Hona Szatmåri Waldau (V) Alla X 

Transport: 0 0 50 0 

Justeringsmännens signatur: 
, 

e I____ 
. 
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Forts. voteringslista nr. 1 Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017. 

Transport: 0 0 50 0 

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Hanna Mörck (V) Alla X 
Sverker Aslund (V) Alla X 
Karolin Lundström (V) Alla X 
Tobias Smedberg (V) Alla X 
Liza Boäthius (V) Alla Bodil Brutemark X 
Kjell Haglund (V) Alla X 
Edip Akay (V) Alla Lars-Håkan Andersson 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 Agneta Simonsson X 
Stefan Hanna (C) Alla X 
Anne Lennartsson (C) Alla Karin Ericsson X 
Örjan Berglund (C) Alla X 
Mia Nordström (C) Alla Ulf Schmidt X 
Ehsan Nasari (C) Alla X 
Cecilia Oksanen (C) Alla Ingmar Jansson X 
Pavel Gamov (SD) Alla Anders Sehlin X 
Simon Alm (SD) Alla X 
Mikael Johansson (SD) Alla Lisen Burmeister X 
David Perez (SD) Alla X 
Sven Walfridsson (SD) Alla X 
Jonas Segersam (KD) Alla X 
Martin Wisell (KD) Alla X 
Torbjörn Aronson (KD) Alla Ulla Johansson X 
Margit Borgström (KD) Alla X 
Mona Camara Sylvan (Fl) Alla X 
Tomas Karlsson (Fl) Alla Josef Saffady Ahslund X 

SUMMA: 7 4 68 2 

Justeringsmännens signatur: 

), 
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Bilaga  till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Voteringslista nr. 2 
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 klockan 21:21:21. 

102. Utveckling av bad vid Fyrishov Bifall KS röstar JA, Bifall Mohamad Hassans förslag röstar NE, 

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Marlene Burwick (S) Alla X 
Erik Pelling (S) Alla X 
Caroline Hoffstedt (S) Alla X 
Ulrik Wärnsberg (S) Alla X 
Hilde Klasson (S) Alla Kjell Viberg X 
Gustav La ntz (S) Alla X 
Elnaz Alizadeh (S) Alla X 
Peter Gustavsson (S) Alla X 
Loa Mothata (S) Alla X 
Carl Lindberg (S) Alla X 
Patrik Kjellin (S) Alla X 
Staffan Yngve (S) Alla 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 Maria Gauffin-Röjestål X 
Agneta Erikson (S) Alla X 
Klas-Herrman Lundgren (S) Alla X 
Ylva Stadell (S) Alla X 
Stavros Giangozoglou (S) Alla Peder Granath X 
Fredrik Ah Istedt (M) Alla Johan Carlsson X 
Marta Obminska (M) Alla X 
Therez Olsson (M) Alla Bekir J usufbasic X 
Inger Söderberg (M) Alla X 
Liv Hahne (M) Alla Carolina Bringborn Anadol X 
Alexandra Westman (M) Alla X 
Markus Lagerquist (M) Alla X 
Cecilia Forss (M) Alla X 
Mats Gyllander (M) Alla Stig Rådahl X 
Christopher Lagerqvist (M) Alla X 
Kristian P Ljungberg (M) Alla X 
Magnus Åkerman (M) Alla X 
Rickard Sparby (M) Alla Madeleine Andersson X 
Gunnar Hedberg (M) Alla X 
Hannes Beckman (M) Alla X 
Maria Gardfjell (MP) Alla X 
Rickard Malmström (MP) Alla Per-Eric Rosén X 
Linda Eskilsson (MP) Alla X 
Johan Lundqvist (MP) Alla Siw Björkgren X 
Mohamad Tahir (MP) Alla X 
Tarja Onegård (MP) Alla X 
Åsa Strahlemo (MP) Alla X 
Eva Adler (MP) Alla X 
Trond Svendsen (MP) Alla Jonas Andersson X 
Johan Edstav (MP) Alla X 
Ahmad Orfali (MP) Alla X 
K011ike Montgomery (MP) Alla X 
Hona Szatmåri Waldau (V) Alla X 

Transport: 50 0 0 0 

Justeringsmännens signatur: 

,i•••- 
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Forts. voteringslista nr. 2 Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017. 

Transport: 50 0 0 0 

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Hanna Mörck (V) Alla X 
Sverker Aslund (V) Alla X 
Karolin Lundström (V) Alla X 
Tobias Smedberg (V) Alla X 
Liza Boäthius (V) Alla Bodil Brutemark X 
Kjell Haglund (V) Alla X 
Edip Akay (V) Alla Lars-Håkan Andersson 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 Agneta Simonsson X 
Stefan Hanna (C) Alla X 
Anne Lennartsson (C) Alla Karin Ericsson X 
Örjan Berglund (C) Alla X 
Mia Nordström (C) Alla Ulf Schmidt X 
Ehsan Nasari (C) Alla X 
Cecilia Oksanen (C) Alla Ingmar Jansson X 
Pavel Gamov (SD) Alla Anders Sehlin X 
Simon Alm (SD) Alla X 
Mikael Johansson (SD) Alla Lisen Burmeister X 
David Perez (SD) Alla X 
Sven Walfridsson (SD) Alla X 
Jonas Segersam (KD) Alla X 
Martin Wisell (KD) Alla X 
Torbjörn Aronson (KD) Alla Ulla Johansson X 
Margit Borgström (KD) Alla X 
Mona Camara Sylvan (Fl) Alla X 
Tomas Karlsson (Fl) Alla Josef Saffady Ahslund X 

SUMMA: 65 7 7 2 

Justeringsmännens signatur: , 
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