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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att David Perez (SD) fråga om finansiering kring köpet av marken för Islamistiskt 

center inte får framställas,

2. att Anders Sehlins (SD) fråga om Uppsalas jämställdhetsarbete inte får 

framställas.

3. att Jonas Peterssons (C) fråga om Svenskt Näringslivs undersökning av 
företagsklimatet i kommunen inte får framställas,

4. att fråga om olovlig frånvaro från Christopher Lagerqvist (M) inte får framställas, 

samt

5. att medge att övriga listade frågor får framställas och besvaras efter på 

föredragningslistan upptagna ärenden.

Ärendet 

Frågor och interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden i en 

nämnd eller en fullmäktigeberedning eller bolag. Ordföranden får i sin tur överlämna 

frågan eller interpellationen till annan ledamot för besvarande. 

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och vara försedda med motivering. 

Interpellationer ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en 

fullmäktigeberednings handläggning. De får dock inte avse ärenden som rör 
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myndighetsutövning mot någon enskild.  Interpellationer bör ställas endast i 

angelägenheter av större intresse för kommunen eller landstinget 

För att hämta in upplysningar får ledamöterna ställa frågor. En fråga ska ha ett bestämt 

innehåll. Den får vara försedd med en kort inledande förklaring. Frågor ska avse ämnen 

som hör till fullmäktiges, en nämnds, en fullmäktigeberednings eller ett bolags 

handläggning. De får dock inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon 

enskild. 

I fråga om David Perez (SD) fråga om finansiering kring köpet av marken för 

Islamistiskt center får den inte framställas, eftersom det inte rör sig om en 

angelägenhet för kommunen. 

I fråga om Anders Sehlins (SD) fråga om Uppsalas jämställdhetsarbete är den inte ställd 

till en ordförande i en nämnd, en fullmäktigeberedning eller bolag. Den får därför inte 

framställas. 

I fråga om Jonas Peterssons (C) fråga om Svenskt Näringslivs undersökning av 

företagsklimatet i kommunen är den ställd till ett kommunalråd som är ordförande i en 

nämnd, men frågan rör inte den aktuella nämndens ansvarsområde. Frågan är därmed 

inte ställd till en ordförande i en nämnd, en fullmäktigeberedning eller bolag. Den får 

därför inte framställas. 

Christopher Lagerqvists (M) fråga om olovlig frånvaro gäller Helena Hedman Skoglunds 

egen bedömning av ett hypotetiskt framtidsscenario som frågeställaren formulerat. 

Frågan rör därmed inte sådant som är föremål för fullmäktiges, en nämnds eller en 

fullmäktigeberednings handläggning. Frågan får därför inte framställas. 

Inlämnade frågor 

Fråga om boendet i Jälla från Stina Jansson (FI) 

Fråga om barnkonsekvensanalys på byggnation av islamiskt center i Stenhagen från 
Simon Alm (SD) 

Fråga om finansiering kring köpet av marken för Islamistiskt center från David Perez 

(SD) 

Fråga om hur oron i Stenhagen ska tas på allvar om ett islamistiskt center uppförs 
Simon Alm (SD) 

Fråga om Uppsalas jämställdhetsarbete från Anders Sehlin (SD) 

Fråga om värdering av företagsklimat från Jonas Petersson (C) 

Fråga om snubbelstenar i Uppsala stad från Mattias Johansson (C) 

Fråga om sanktionsavgifter till kommunala bolag från Therez Almerfors (M) 

Fråga om restaurang Skeppets förtöjning från Cecilia Forss (M) 
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Fråga om olovlig frånvaro från Christopher Lagerqvist (M) 

Fråga om handlingsplan nyanlända från Jonas Segersam (KD) 

Fråga om klotter och klottersanering från Sarah Havneraas (KD) 

Fråga om saknade elever efter sommarlovet från Sarah Havneraas (KD) 
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