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LAPPRI& KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Datum 
2019-01-11 

KALLELSE 

Nämnd/Organ: Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2019-01-28, klockan 13:15 
Sammanträdeslokal: Uppsala Konsert 86 Kongress, sal B 

Beslutsärenden från klockan 14:30. 

Ordförande: Eva Edwardsson (L) 

Sekreterare: Lars Niska och John Hammar 

Föredragningslista 
Nr Ärenderubrik Övriga uppgifter Diarienummer 

1 Val av justerare samt tid och plats för 
justering 

2 Fastställande av föredragningslista 

3 Anmälningsärenden 

Beslutsärenden 

4 Inlämnade frågor 

5 Inlämnade interpellationer 

6 Inlämnade motioner 

7 Avsägelser och fyllnadsval 

8 Internbankens lånelimiter och räntevillkor 
för de kommunala bolagen 2019 

9 Uppföljning av program och planer 2018 

10 Besvarande av motioner som väckts under 
föregående mandatperiod 

11 Motion av Stefan Hanna (-) om att främja 
cykelidrotten i Uppsala 

12 Motion av David Perez (SD) om att 
anlägga ett utomhusgym i stadsträdgården 

13 Motion av Stefan Hanna (-) om 
förvaltningschefers tillsättning 

14 Motion av Stefan Hanna (-) om 
kompetensutveckling för beslutsfattare 

Publiceras veckan 
innan sammanträdet 



15 Motion av Jonas Segersam (KD) om KSN-2017-3183 
ansökan om medlemskap i 
Arlandaregionen 

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

17 Motion av Simon Alm (SD) om böneutrop KSN-2018-1885 
i Uppsala 

18 Motion av Martin Wisell (1(D) om att KSN-2017-3793 
upprätthålla tysthetsnormen på 
kommunens bibliotek 

19 Fråga av Stefan Hanna (-) gällande KSN-2018-3849 
kunskap om neuropsykiatriska 
funktionshinder 

20 Fråga av Lovisa Johansson (Fl) angående KSN-2018-3851 
den tillfälliga och långsiktiga planen för 
hemlösa ungdomar 

21 Interpellation av Tobias Smedberg (V) om KSN-2018-3857 
brister i lokalförsörjningsarbetet 

22 Interpellation av Tobias Smedberg (V) om KSN-2018-3858 
simskoleundervisningen för barn i 
förskoleklass 

23 Interpellation av Simon Alm (SD) om KSN-2018-3859 
individutskott 

24 Interpellation av Madeleine Andersson (M) KSN-2018-3860 
om isidrott i hela Uppsala kommun 

2 (2) 



Utses att justera: Rafael Waters (S) och Cecilia Forss (M) Paragrafer: 1 - 40 

Justeringens 
plats och tid: Stationsgatan 12 den 4 februari 2019 klockan 16 

Underskrifter: 
Eva Edwardsson, 
37-40 

usterare 

de §§1-35, Carl Lindberg, ordföran 

e-  
Cecilia Forss, justerare 

upP,19», KOMMUNFULLMÄKTIGE 

1 (47) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

Plats och tid: Uppsala Konsert & Kongress, sal B, 13:15-19:00 
Ajournering klockan 17:30-18:00 

Presidium: 

Övriga 
deltagare: 

Eva Edwardsson (L), ordförande Ledamöter Redovisas i bilaga 1 
Carl Lindberg (S), 1:e vice ordförande och ersättare: 
Magnus Åkerman (M) 2:e vice ordförande 

Lars Niska, kommunsekreterare 
John Hammar, nämndsekreterare 

John Hammar, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: Kommunfullmäktige 
Datum: 2019-01-28 
Anslag sätts upp: 2019-02-05 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uppsala.se  och 

Underskrift: 

Sista dag att överklaga: 2019-02-26 
Anslaget tas ner: 2019-02-26 



Närvarande ledamöter: 
Erik Pelling (S) 

Paragraf Närvarande ledamöter: Paragraf 
Sarah Havneraas (KD) 

Caroline Hoffstedt (S) 1-38 Margit Borgström (KD) 
Gustaf Lantz (S) 10-40 Eva Moberg (KD) 
Eva Christiernin (S) Linda Eskilsson (MP) 
Asal Gohari (S) Rickard Malmström (MP) 
Ulrik Wärnsberg (S) Lars Friberg (MP) 
Inga-Lill Sjöblom (S) Helena Nordström- 
Klas-Herman Lundgren (S) Källström (MP) 
Agneta Gille (S) 37-40 Charles Pylad (MP) 
Carl Lindberg (S) Åsa Strahlemo (MP) 
Ylva Stadell (S) Stina Jansson (Fl) 
Björn Wall (S) Lovisa Johansson (Fl) 
Hilde Klasson (S) 
Mattas Kristenson (S) 1-10 Tjänstgörande ersättare: Paragraf 
Loa Mothata (S) Erik Dagnesj ö (S) 1-9, 11-40 
Rafael Waters (S) Maria Gauffin Röjestål (S) 
Elnaz Alizadeh (S) 38-40 Patrik Hedlund (S) 39,40 
Pavlos Cavelier Bizas (S) Staffan Yngve (S) 40 
Agneta Erikson (S) Dima Sarsour (S) 1-36 
Anders Grönvall (S) 1-39 Kia Solid (S) 1-37 
Fredrik Ahlstedt (M) Fredrik Hultman (M) 
Christopher Lagerqvist (M) Roine Thunberg (M) 
Marta Obminska (M) 13-40 Inger Söderberg (M) 1-12 
Magnus Åkerman (M) Arne Sandemo (M) 1-7 
Cecilia Forss (M) Bekir Jusufbasic (M) 
Markus Lagerquist (M) Marlene Larsson (V) 1-6, 37 
Mats Gyllander (M) 8-40 Anette Fischer (V) 38-40 
Madeleine Andersson (M) 011e Romlin (C) 1-38 
Carolina Bringborn (M) Rigmor Stenmark (C) 
Anna-Karin Westerlund (M) Karin Ericsson (C) 1-29, 39-40 
Robin Kronvall (M) Peter Nordgren (L) 
Tobias Smedberg (V) Anders Wallin (L) 
Hanna Victoria Mörck (V) Knut Godskesen (SD) 1-31 
Karolin Lundström (V) 7-40 Alexander von Uckermann (SD) 
Torbjörn Björlund (V) Simon Pettersson (SD) 1-36 
Edip Akay (V) Christian Hermanson (KD) 
Ingela Ekrelius (V) Alexander Oscarsson (KD) 
Magne Björklund (V) 
Therese Rhann (V) 1-36 Närvarande ej tjänstgörande ersättare: 
Lalla Andersson (V) Peder Granath (S), Emmy Sjöblom (S), Joakim 
Stefan Hanna (-) 1-38 Palestro (S), Bedo Kaplan (S), Gunnar Hedberg 
Maffias Johansson (C) 30-40 (M), Per-Olof Forsblom (V), Andrea Karnekvist 
Jonas Petersson (C) 
Diana Zadius (C) 

(V), Kent Kumpula (SD), Per Eric Rosén (MP), 
Elisabeth Ståhle (MP), Johan Edstav (MP), Josef 

Mats Åhlund (C) Safady Åslund (Fl), Charlie Strängberg (Fl). 
Viviane Obaid (C) 
Mohamad Hassan (L) 
Helena Hedman Skoglund (L) 
Eva Edwardsson (L) 
Anders A. Aronsson (L) 
Amanda Kanange (L) 
Mats Dafnäs (L) 
Simon Alm (SD) 
David Perez (SD) 
Lisen Burmeister (SD) 
Linnea Bjuhr (SD) 32-40 
Rebecka Tyrheim (SD) 
Roger Thelander (SD) 37-40 
Jonas Segersam (KD) 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§ 1 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Rafael Waters (S) och Cecilia Forss (M) till justerare, 

att utse Asal Gohari (S) och Madeleine Andersson (M) till ersättare för justerarna, samt 

att justeringen äger rum måndagen den 4 februari 2019 klockan 16:00 på Stationsgatan 12. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

upP,23», KOMMUNFULLMÄKTIGE 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§2 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga till val av ersättare för förtroendevald som är föräldraledig till föredragningslistan, 

att lägga till ändring av kommunalrådens tjänstgöringsgrader mandatperioden 2019-2022 till 
föredragningslistan, samt 

att med tilläggen ovan fastställa föredragningslistan. 

Sammanfattning 
Ärende om val av ersättare för förtroendevalda är ett valärende som föreslås läggas till 
föredragningslistan. 
Ärende om ändring av kommunalrådens tjänstgöringsgrader mandatperioden 2019-2022 KSN-2018- 
2871 har beretts av kommunstyrelsen men kom inte med på den utskickade föredragningslistan. 

Beslutsärenden behandlas från klockan 14.30 och klockan 17:30 delas det pedagogiska priset ut. 

be/ a-< 



upPleit KOMMUNFULLMÄKTIGE 

4 (47) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§3 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden till protokollet. 

Förteckning över anmälningsärenden 

Anmälan av 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen per 30 september 2018 (SCN-2018-0237) 

Protokoll Stiftelsen Jälla egendom 2019-01-15 (KSN 2019-0303) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§4 

Inlämnade frågor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medge att frågorna får framställas och besvaras vid sammanträdet. 

Frågor 
Fråga av Tobias Smedberg (V) med anledning av Citymail-haveriet. KSN-2019-0351. 

Fråga av Stina Jansson (Fl) angående uttalandet om ett möjligt tiggeriförbud. KSN-2019-0351. 

Utdragsbestyrkande 

AV 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samman-trädesdatum: 2019-01-28 

§5 

Inlämnade interpellationer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 25 
februari 2019. 

Inlämnade interpellationer 
Interpellation av Kent Kumpula (SD) om vallhöjning, Ekebyboda. KSN 2019-0392 

Interpellation av Tobias Smedberg (V) om vinstj akt i äldreomsorgen KSN-2019-0395 

Interpellation av Jonas Segersam (KD) om biblioteksavtal. KSN 2019-0389 

Interpellation av Stina Jansson (Fl) uppsökande verksamhet för socialt utsatta EU-medborgare. KSN 
2019-0393 

Utdrag sb estyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§6 

Inlämnade motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Motioner 
Motion av Tobias Smedberg (V) om sex timmars arbetsdag på försök i förskolan. 

Motion av Tobias Smedberg (V) om sex timmars arbetsdag på försök i socialtjänsten. 

Motion av Tobias Smedberg (V) om sex timmars arbetsdag på försök i äldreomsorgen. 

Motion av Stina Jansson (Fl) och Lovisa Johansson (Fl) om krav på redovisning av vinst för fristående 
pedagogiska verksamheter. 

Motion av Lisen Burmeister (SD) och Kent Kumpula (SD) om pulsträning i grundskolan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§7 

Fråga av Stefan Hanna (-) gällande kunskap om neuropsykiatriska 
funktionshinder 
KSN-2018-3849 

Stefan Hanna (-) har ställt en fråga till Erik Pelling (S) som överlämnar frågan till Helena Hedman 
Skoglund (L) som besvarade frågan. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§8 

Fråga av Lovisa Johansson (Fl) angående den tillfälliga och långsiktiga 
planen för hemlösa ungdomar 
KSN-2018-3851 

Lovisa Johansson (Fl) har ställt en fråga till Kjell Haglund (V) som överlämnar frågan till Eva 
Christiernin (S) som besvarade frågan. 

Utdragsbestyrkande 
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upPlfie KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§9 

Fråga av Tobias Smedberg (V) med anledning av Citymail-haveriet 
KSN-2019-0351 

Tobias Smedberg (V) har ställt en fråga till Erik Pelling (S) som besvarade frågan. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§ 10 

Fråga av Stina Jansson (Fl) angående uttalandet om ett möjligt 
tiggeriförbud i Uppsala 
KSN-2019-0351 

Stina Jansson (Fl) har ställt en fråga till Erik Pelling (S) som besvarade frågan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
-> 
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upP,1919, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§ 11 

Interpellation av Tobias Smedberg (V) om brister i lokalförsörjningsarbetet 
KSN-2018-3857 

0 d 4-2-.1.-c<, d c E fr- k P4 i/ (5) 
Tobias Smedberg (V) har ställt en interpellation till 

(L) som besvarar densamma. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Tobias Smedberg (V), Erik Pelling (S) och Lalla Andersson (V) 

(KJ zdia 

3‘ 
--"J C) 11. L t52i.r ct 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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LOW» KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§ 12 

Interpellation av Tobias Smedberg (V) om simskoleundervisningen för 
barn i förskoleklass 
KSN-2018-3858 i 0 .̀" c/c 

W- ( 4.2543~ civ, ct(L) 
Tobias Smedberg (V) har ställt en interpellation till 
som besvarar densamma. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Tobias Smedberg (V) och Helena Hedman Skoglund (L). 

'Leje, 6-6-ct_f 014 —03-0177 

PC_ 3 3 6 

Utdragsbestyrkande /4/ 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§ 13 

Interpellation av Simon Alm (SD) om individutskott 
KSN-2018-3859 

Simon Alm (SD) har ställt en interpellation till Socialnämndens tidigare ordförande Kjell Haglund 
(V). Interpellationen besvaras av socialnämndens nuvarande ordförande Eva Christiernin (S). 

Anföranden 
Anföranden hålls av Simon Alm (SD), Eva Christiernin (S), Jonas Segersam (KD), Karolin Lundström 
(V) och Anders A Aronsson (L). 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§14 

Avsägelser 
KSN-2018-0038 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Henry Montgomery (S) från uppdraget som ledamot i kommunrevisionen från den 1 
januari 2019, 

att entlediga Asal Gohari (S) från uppdraget som suppleant i Uppsala djurförsöksetiska nämnd, 

att entlediga Malin Ahlström (M) från uppdraget som ledamot i styrelsen för Uppsala kommuns 
Fastighets AB, 

att entlediga Jörgen Ullenhag (L) från uppdraget som nämndeman vid Uppsala tingsrätt, 

att entlediga Elisabeth Mattsson (MP) från uppdraget som nämndeman vid Uppsala tingsrätt, 

att entlediga Zahrah Lifvendahl (C) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen från den 1 
februari 2019. 

att entlediga Gustaf Lantz (S) från uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen och ordförande i 
Idrotts- och fritidsnämnden, 

att entlediga Agneta Gille (S) från uppdraget som ersättare i idrotts- och fritidsnämnden, 

att entlediga Ziad Kassem (S) från uppdraget som suppleant i styrelsen för Uppsala Kommun 
Skolfastigheter AB, samt 

att entlediga Maria Patel (S) från uppdraget som ledamot i Stiftelsen Jälla. 

Utdragsbestyrkande 



Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§15 

Fyllnadsval 
KSN-2018-0038 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Andrea Karnekvist (V) till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, 

att utse Victor Zhao Jansson (C) till ersättare i valnämnden, 

att utse Jan Höglund (V) till ersättare i valnämnden, 

att utse  Aelde_ys  Fraurud (V) till ersättare i namngivningsnämnden, 

att utse James Jonsson (V) till ersättare i räddningsnämnden, 

att utse Tove Fraurud (V) till suppleant i styrelsen för Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, 

att utse Kenny Jonsson (C) till suppleant i styrelsen för Uppsala Kommun Sport- och 
Rekreationsfastigheter AB, 

att utse William Skoglund (V) till suppleant i styrelsen för Uppsala Kommun Sport- och 
Rekreationsfastigheter AB, 

att utse Alexandra Valdez (V) till suppleant i styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB, 

att utse Linnea Hyl& (C) till suppleant i stiftelsen för Dag Hammarskjöldbiblioteket, 

att utse Karin Ericsson (C) till ledamot i medalj delegationen, 

att utse Hona Szatmari Waldau (V) till ledamot i medalj delegationen. 

att utse Marie-Louise Lundberg (S) till ledamot i kommunrevisionen från den 1 januari 2019, 

att utse Staffan Yngve (S) till suppleant i Uppsala djurförsöksetiska nämnd till och med den 30 juni 
2019, 

att utse Mats Wurmbach (M) till ledamot i styrelsen för Uppsala kommuns Fastighets AB, 

att utse Jonas Petersson (C) till ersättare i kommunstyrelsen från den 1 februari 2019, 

att utse Erik Dagnesjö (S) till ledamot i kommunstyrelsen, 

att utse Maria Patel (S) till ledamot tillika ordförande i Idrotts- och fritidsnämnden, 



Justerandes sign 
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upFatie KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

att utse Agneta Gille (S) till ledamot i idrotts- och fritidsnämnden, 

att utse Ziad Kassem (S) till ersättare i idrotts- och fritidsnämnden, 

att utse B abikir El Obeid (S) till suppleant i styrelsen för Uppsala Skolfastigheter AB, samt 

att ett nämndemannauppdrag i Uppsala tingsrätt (L) och ett nämndemannauppdrag i Uppsala 
tingsrätt (MP) lämnas vakant. 

Utdragsbestyrkande 
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upPlate KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§ 16 

Val till AB Boländerna 32:2 2019-2022 
KSN-2018-2871 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2018-12-10/11 § 245, 

att styrelsen för AB Boländerna 32:2 ska bestå av 5 ledamöter, 

att till ägarombud utse Erik Pelling (S), 

att till ägarombudsersättare utse Jonas Segersam (KD), 

att till ledamot tillika ordförande utse Peder Granath (S), 

att till ledamot tillika vice ordförande utse Thomas Tjäder (M), samt 

att till ledamöter utse Jan Lundberg (L), Lars Björndahl (C) och Kjell Haglund (V). 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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Upratte KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§ 17 

Val till Svenska kommunförsäkrings AB 2019-2022 
KSN-2018-2871 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att nominera Erik Pelling (S) till ersättare i styrelsen för Svenska kommunförsäkrings AB. 

Utdragsbestyrkande 

72(ii 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§18 

Val till Bror Hjorthstiftelsen 2019-2022 
KSN-2018-2871 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ledamot tillika ordförande utse Helena Ling (L), 

att till ledamot tillika vice ordförande utse Kjell Bliickert (KD), 

att till ledamöter utse Elisabeth Green (M), Lena Hartwig (S) och Magnus 41Wini (S). 
160-9 

att till suppleanter utse My Myanghee Han (S), Björn Wallgren (S), Karl Evert Mosten (M), Lena-
Maria Jansson (C) och Tarik Qureshi (V). 

aut-E O(q —0c4 (c) tgek4-1--tfri.-t 

Justerandes sign sign 

 

Utdragsbestyrkande 
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upReilta KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§ 19 

Val till kommittén för utdelning från donationsstiftelserna 2019-2022 
KSN-2018-2871 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ledamot tillika ordförande utse Elsa Johnson Stenberg (MP), 

att till ledamot tillika vice ordförande utse Anders Karlberg (M), 

att till ledamöter utse Joel Näsvall (S), Birgitta L Johansson (S), Guy Bustin (S), Rezene Tesfasion 
(S), Peter Marinko (L), Harald Hagnell (L), Egmont Mika (M), Mats Ahlund (C), Mike Tutsch (SD) 
och Petra Noreback (KD) samt, 

att lämna ett uppdrag som ledamot (V) vakant. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§ 20 

Val till Mälarens vattenvårdsförbund 2019-2022 
KSN-2018-2871 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ombud utse Berit Eriksson (S) 

att till ombudsersättare utse Kathrine Laurell (M), 

att till ledamot nominera Krister Solander (S), samt 

att till ersättare nominera Kathrine Laurell (M). 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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upPM11.9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§ 21 

Val till Östra Sveriges luftvårdsförbund 2019-2022 
KSN-2018-2871 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ombud utse Klara Ellström (MP), samt 

att till ombudsersättare utse Tommy Peterson (KD). 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

24 (47) 

uplinte KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§ 22 

Val till Fyrisåns vattenförbund 2019-2022 
KSN-2018-2871 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ombud utse Hans Hård (S) och Tor Bergman (M). 

att till ombudsersättare utse Klara Ellström (MP) och Tommy Peterson (KD), 

att nominera Berit Ericsson (S) och Håkan Fredriksson (C) till ledamöter i förbundsstyrelsen, samt 

att nominera Bengt Fladvad (MP) och Nils Fall (M) till ersättare i förbundsstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

25 (47) 

upPlelf. KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§ 23 

Val till Uppsala Djurförsöksetiska nämnd 2019-2022 
KSN-2018-2871 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

26 (47) 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§ 24 

Val till Stiftelsen Nordbankens donation Uplandsbanken 120 år i Uppsala 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till ledamöter i styrelsen för stiftelsen Nordbankens donation Uplandsbanken 120 år i Uppsala utse 
Peter Nordgren (L) och Hanna Victoria Mörck (V) . 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

27 (47) 

uprIffil.fi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§ 25 

Val till samordningsförbundet Uppsala läns styrelse för mandatperioden 
2019-2023 
KSN-2018-2871 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Mohamad Hassan (L) till ledamot i samordningsförbundet Uppsala läns styrelse för 
mandatperioden 2019-04-01 2023-03-31, samt 

att utse Robin Kronvall (M) till ersättare i samordningsförbundet Uppsala läns styrelse för 
mandatperioden 2019-04-01 — 2023-03-31. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

28 (47) 

upRelf, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§ 26 

Val till Fanstafonden 2019-2022 
KSN-2018-2871 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Berit Ericsson (S) och Tor Bergman (M) till ledamöter i styrelsen för Fanstafonden. 

Utdragsbestyrkande 



29 (47) 

upP,Mlue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§ 27 

Val av ersättare för förtroendevald som är föräldraledig 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja Therez Almerfors (M) ledighet från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen 
samt sitt uppdrag som kommunalråd på 80%, under tiden från och med den 21 januari till och med den 
9 juni 2019, 

att till ersättare för Therez Almerfors (M), som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen samt 
kommunalråd på 80%, för tiden från och med den 21 januari till och med den 9 juni 2019, utse Markus 
Lagerquist (M), samt 

att överlåta åt kommunstyrelsen att fatta nödvändiga beslut om ersättare för Therez Almerfors (M) i 
kommunstyrelsens utskott. 

Sammanfattning 
Therez Almerfors (M) har anmält att hon önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som ordinarie 
ledamot i kommunstyrelsen samt sitt uppdrag som kommunalråd på 80% under tiden från och med 
den 21 januari till och med den 9 juni 2019. Hon kommer att kvarstå som andre vice ordförande i plan-
och byggnadsnämnden. 

Enligt kommunallagen 4 kap. 18§ får kommunfullmäktige bestämma att förtroendevalda för sina 
uppdrag ska få ekonomiska förmåner och andra förmåner som svarar mot de löne- och 
anställningsvillkor som gäller för dem som är anställda hos kommunen. Enligt samma lagrum får 
fullmäktige bestämma hur ersättare ska utses för förtroendevald som beviljas ledighet. 

Kommunfullmäktige i Uppsala har beslutat om regler om ersättning till förtroendevalda enligt vilka 
förtroendevalda med månadsarvode äger rätt att vara föräldralediga. 

För val av ersättare för förtroendevald som är ledig gäller inte lagen om proportionellt valsätt. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



30 (47) 

upPleifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§ 28 

Ändring av kommunalrådens tjänstgöringsgrader mandatperioden 2019- 
2022 
KSN-2018-2871 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att med ändring av kommunfullmäktiges beslut den 15 oktober 2018 § 186 avseende kommunalråds 
tjänstgöringsgrader, för tiden från 1 januari 2019 intill dess kommunfullmäktige förrättar nytt val efter 
nästa allmänna val, 

att utse Fredrik Ahlstedt (M) till kommunalråd på 100 procent, 

att utse Therez Almerfors (M) till kommunalråd på 80 procent, 

att utse Linda Eskilsson (MP) till kommunalråd på 80 procent, 

att utse Stefan Hanna (-) till kommunalråd på 86 procent, 

att utse Mohamad Hassan (L) till kommunalråd på 80 procent, 

att utse Helena Hedman Skoglund (L) till kommunalråd på 50 procent, 

att utse Caroline Hoffstedt (S) till kommunalråd på 70 procent, 

att utse Rickard Malmström (MP) till kommunalråd på 70 procent, 

att utse Erik Pelling (S) till kommunalråd på 100 procent, 

att utse Jonas Segersam (KD) till kommunalråd på 80 procent, samt 

att utse Tobias Smedberg (V) till kommunalråd på 80 procent 

Sammanfattning 
Enligt de ersättningsregler som beslutades av kommunfullmäktige den 15 oktober och reviderades 
den 10 december 2018 får summan av kommunalrådsarvode och av arvode för uppdrag i nämnd inte 
överstiga 100 procent av månadsarvodet för riksdagsledamöter. Efter att val till nämnderna förrättats 
den 10 december behöver det tidigare beslutet om kommunalrådens tjänstgöringsgrad justeras så att 
ledamöternas sammanlagda tjänstgöringsgrad inte ska överstiga 100 procent. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

M/12 



Justerandes sign 

31(47) 

Uppsala 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 9 december 2018 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 12 december 2018. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

32 (47) 

unnalia KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§ 29 

Internbankens lånelimiter och räntevillkor för de kommunala bolagen 2019 
KSN-2018-2973 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta de lån som erfordras för att genomföra de investeringar och 
den verksamhet som beslutas i Mål och budget 2019-2021. 

Sammanfattning 
I enlighet med Uppsala kommuns finansiella riktlinjer ska kommunfullmäktige fastställa en årlig ram 
för kommunkoncernens externa upplåning. Ramen utgår från Mål och budget. Kommunstyrelsen 
genomför sedan upplåningen genom ett bemyndigande från fullmäktige. 

Kommunstyrelsen ska enligt samma riktlinjer fastställa beloppsramar och villkor för de kommunala 
bolagens upplåning. I ärendet lämnas förslag på beloppsramar i form av lånelimiter för respektive 
bolags upplåning under 2019, ränte- och borgensvillkor för upplåning samt avgifter och räntevillkor 
för utnyttjande av koncernkontot. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 29 november 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 12 december 2018. 

Utdragsbestyrkande 



33 (47) 

upPlete KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§ 30 

Uppföljning av program och planer 2018 
KSN-2018-3089 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att revidera avfallsplan 2014-2022 enligt bilaga 1, 

att revidera landsbygdsprogrammet enligt bilaga 7, 

att uppdra till kommunstyrelsen och Uppsala Vatten och Avfall AB att se över hur vattenprogrammet 
kan relatera till och eventuellt inkludera dagvattenprogam och VA-policy enligt förslag i bilaga 14, 

att uppdra till Uppsala Vatten och Avfall AB att i samarbete med kommunstyrelsen ta fram en 
handlingsplan kopplad till dagvattenprogrammets målområden enligt förslag i bilaga 3, 

att uppdra till kommunstyrelsen att tidigarelägga uppföljningen av miljö- och klimatprogrammet i sin 
helhet från 2020 till 2019 och i samband med det ge förslag så att programmet leder fram till 
klimatmålet 2030, 

att uppdra till kommunstyrelsen att revidera strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering enligt 
förslag i bilaga 13 och i samband med revideringen byta namn på planen till program för 
digitalisering, 

att uppdra till kommunstyrelsen att inleda arbete med en enkel aktualitetsförklaring av översiktsplanen 
som kan föras till kommunfullmäktige senast under tredje kvartalet 2019, 

att uppdra till socialnämnden att revidera handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck i sin helhet, samt 

att i samband med framtagande av nya program eller revidering av redan befintliga program, ska 
barnperspektiv och jämställdhetsperspektiv integreras som naturliga perspektiv inom respektive 
programområde. 

Särskilda yttranden 
Simon Alm (SD) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga A §30 
Fredrik Ahlstedt (M) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga B §30 
Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga C §30 
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga D §30 

Yrkanden 
Erik Pelling (S) och Anders Grönvall (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

34 (47) 

une» KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 1 9-0 1 -28 

Anföranden 
Jonas Segersam (KD), Simon Alm (SD), Fredrik Ahlstedt (M), Hanna Victoria Mörck (V) och Jonas 
Petersson (C). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige styr över nämnder och bolagsstyrelser genom bland annat Mål och budget och 
kommunövergripande program och planer. I de kommunövergripande programmen och planerna 
(fortsättningsvis används enbart programmen) beskriver fullmäktige kommunens samlade politik inom 
olika områden. Årligen görs en samlad uppföljning och aktualitetsbedömning av program som ett led i 
att säkerställa en mer sammanhållen styrning där relationerna mellan styrdokument är tydliga, skapa 
minskad styrträngsel med färre målkonflikter samt en ökad möjlighet till tydliga prioriteringar. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 23 oktober 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 12 december 2018 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga B § 30 

Ärende 9 
Uppföljning av program och planer 2018 

Särskilt yttrande 
Moderaterna 

Moderaterna ställer sig bakom ärendet och tycker att det är bra med tydlig uppföljning av alla de 
olika program och planer som fullmäktige beslutat om. Vi har tidigare haft avvikande ståndpunkter i 
flera av de program och planer som ärendet berör och de synpunkterna kvarstår. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

hilåDERATERNA 
UPPSALA 



Bilaga A § 30 

Uppföljning av program och planer 2018 - Särskilt yttrande - SD 

Sverigedemokraterna har tagit ställning i de ärenden som berörs tidigare. I en del fall har vi inte varit 

med i besluten, i en del fall har vi varit för besluten och i en del fall har vi varit emot helt eller delvis. 

Denna uppföljning är inte att anse som varandes ett ställningstagande från SD:s sida i varje enskilt 

program eller plan. Vi välkomnar tillfällen för revideringar vid senare tidpunkter, och kommer att 

motionera löpande om förbättringspotential. 

Utöver detaljer som kan variera över tid finns ett antal politiska ställningstaganden som 

Sverigedemokraterna inte står bakom. Några exempel ska återges nedan. 

HBTQ-diplomering eller certifiering är ett förtäckt bidrag till en vänsterorganisation med för smalt fokus. 

Det är viktigt med bemötandefrågor, men det är en generell fråga som också kan ha fler utförare än just 

RFSL. Monopol på en verksamhet är sällan skattebetalarnas bästa. 

Normkritiskt förhållningssätt är subjektivt. Exakt vilka normer är inte längre önskvärda i Sverige och 

Uppsala? Det finns en rad goda normer idag såsom att barnaga är fel, misshandel är fel, att jobba och 

betala skatt är bra, män och kvinnor ska ha samma möjligheter med mera. Det är viktigt att en kommun 

är tydlig med att upprätthålla bra normer, och lika tydlig med vilka eventuella normer man vill förändra. 

Sverigedemokraterna är mycket positivt till att invandrare anammar svenska normer, och ett kritiskt 

förhållningssätt till vissa strukturer och normer såsom exempelvis hedersvåld. 

Sverigedemokraterna eftersöker en högre ambitionsnivå för landsbygden, och ett förändrat synsätt på 

styckebyggande. Kommunen behöver vara mer tillåtande för människor att förverkliga sina 

byggdrömmar på landsbygden. Det är bostäder som tillkommer Uppsalas bostadsbestånd där enskilda 

hushåll tar ansvar för ekonomi och planering. Det behöver kommunen uppmuntra, och inte avstyrka 

med hänvisning till avståndet till närmaste busshållplats. 

Simon Alm 

Sverigedemokraterna 

(A/ 



Bilaga C § 30 

Ärende 9 Uppföljning av program och planer 2018 

Särskilt yttrande 

Kristdemokraterna 

Ärendet är en omfattande genomgång av kommunens samtliga program och planer. Vi har i 

framtagandet av dessa planer i många fall haft alternativa förslag och reserverat oss, men vi väljer 

ändå att se detta ärende mest som en aktualisering av befintliga planer och program och har därför 

inte reserverat oss mot beslutet. 

Under debatten i kommunfullmäktige påpekade vi att kommunen för närvarande inte har någon 

giltig handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 

förtryck eftersom den gamla planen löpte ut vid nyår. Denna fråga har alltså försummats av den 

avgående rödgröna majoriteten. 

Jonas Segersam (KD) 



Bilaga D § 30 

Ärende 09 
Uppföljning av program och planer 2018 

Särskilt yttrande 
Centerpartiet 

Ärendet är en viktig och omfattande genomgång av kommunens samtliga program och 
planer. Vid framtagandet av dessa handlingar har vi i Centerpartiet ibland haft avvikande 
förslag och även reserverat oss mot beslut. 

Vi reserverar oss inte mot det aktuella beslutet då det endast handlar om en 
aktualisering och redaktionella justeringar. Vi vill också särskilt markera att flera av 
planerna behöver effektueras och bearbetas på nämnds- och bolagsnivå för att beslutade 
mål ska nås. 

Jonas Petersson (C) 

 

NÄRODLAD 
POLITIK 

 

Centerpartit 



Justerandes sign 

35 (47) 

UPREla KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§ 31 

Besvarande av motioner som väckts under föregående mandatperiod 
KSN-2018-3181 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionerna i ärendets bilaga med hänvisning till föredragningen i ärendet. 

Yrkanden 
Eva Edwardsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Under den föregående mandatperioden väckte företrädare för Liberalerna tolv motioner som inte var 
behandlade av kommunfullmäktige vid den nya mandatperiodens början. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 7 november 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 12 december 2018 

Utdragsbestyrkande 

XYli 



Justerandes sign 

36 (47) 

upFlätifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§ 32 

Motion av Stefan Hanna (-) om att främja cykelidrotten i Uppsala 
KSN-2017-3577 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Stefan Hanna (-), närvarande ledamöter (SD) och närvarande ledamöter (C) reserverar sig till förmån 
för bifall till Stefan Hanna (-) med fleras yrkanden att bifalla motionen. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (-), David Perez (SD) och Alexander Oscarsson (KD) yrkar bifall till motionen. 

Rickard Malmström (MP) och Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (C) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 november 2017 
att Uppsala kommun ska utreda ett cykelcenter i Gränby i enlighet med motionens intention. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Stefan Hanna (-) med fleras yrkanden att bifalla 
motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 november 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 12 december 2019 

Utdragsbestyrkande 



37 (47) 

upReifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§ 33 

Motion av David Perez (SD) om att anlägga ett utomhusgym i 
stadsträdgården 
KSN-2017-3481 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig till förmån för David Perez (SD) yrkande att bifalla 
motionen. 

Yrkanden 
Hilde Klasson (S) och Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

David Perez (SD) yrkar bifall till motionen. 

Sammanfattning 
David Perez (SD) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2017 
att kommunen ska undersöka vilka förutsättningar som finns för införandet av ett utomhusgym i 
Stadsträdgården. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot David Perez (SD) yrkande att bifalla motionen och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 6 november 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 12 december 2019. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



38 (47) 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§ 34 

Motion av Stefan Hanna (-) om förvaltningschefers tillsättning 
KSN-2018-1169 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Stefan Hanna (-) reserverar sig till förmån för eget yrkande att bifalla motionen. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. 

Erik Pelling (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (-) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 att 
Uppsala kommuns nämnder ges vetorätt mot kommunstyrelsens förslag till ny förvaltningschef på 
nämndens ansvarsområde. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Stefan Hannas (-) yrkande att bifalla motionen och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 1 november 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 12 december 2018 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

4)5 
Ab(' 



Justerandes sign 

39 (47) 

une», KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§ 35 

Motion av Stefan Hanna (-) om kompetensutveckling för beslutsfattare 
KSN-2018-0428 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Reservationer 
Stefan Hanna (-) reserverar sig till förmån för eget yrkande att bifalla motionen. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. 

Erik Pelling (S), Hanna Victoria Mörck (V) och Anders A Aronsson yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 
2018 att det införs ett årligt återkommande kompetensutvecklingstillfälle för Uppsalas förtroendevalda 
i enlighet med motionens intentioner. Motionären vill att kompetensutvecklingstillfället ska fokusera 
på dels ledarskap och professionellt styrelsearbete, dels områden som digitalisering, arbetsmiljö, 
miljö- och klimat samt åldrande befolkning. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Stefan Hannas (-) yrkande att bifalla motionen och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 1 november 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 12 december 2018 

Utdragsbestyrkande 



Justerande Utdragsbestyrkande 

40 (47) 

upP,Mika KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-28 

§ 36 

Motion av Jonas Segersam (KD) om ansökan om medlemskap i 
Arlandaregionen 
KSN-2017-3183 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (KD) reserverar sig till förmån för Jonas Segersams (KD) yrkande att bifalla 
motionen. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen. 

Erik Pelling (S) och Anders Grönvall (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Jonas Segersam (KD) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 
september 2017 att kommunfullmäktige bör uppdra till kommunstyrelsen att ansöka om medlemskap i 
den så kallade Arlandaregionen för Uppsala kommuns räkning. 

Arlandaregionen är ett samarbete mellan det statliga bolaget Swedavia och kommunerna Sigtuna, 
Upplands Väsby, Knivsta och Vallentuna. Segersam påpekar att det inom Arlandaregionen finns 
planer att utveckla hela området runt Arlanda som arbetsplatsområde, och att det då är viktigt med 
goda kommunikationer från Uppsala, vilket kräver ett närmare samarbete med Swedavia. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Jonas Segersams (KD) yrkande att bifalla 
motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 1 november 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 12 december 2018 
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§ 37 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Yrkanden 
Jonas Petersson (C), Margit Borgström (KD), Simon Alm (SD), Stina Jansson (Fl), Fredrik Ahlstedt 
(M) och 011e Romlin (C) yrkar bifall till motionen. 

Helena Nordström-Källström (MP), Rafael Waters (S) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anföranden 
Linda Eskilsson (MP) och Markus Lagerquist (M). 

Sammanfattning 
Mia Nordström (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 
2017 att kommunala nämnder och bolagsstyrelser i sin årliga budget och årsredovisning tydligt ska 
redovisa planerade och genomförda investeringar utanför centralorten, i kransorter och på 
landsbygden, samt andel av den totala budgeten. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Jonas Petersson (C) med fleras yrkanden att bifalla 
motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs. 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag att besvara motionen och nej-röst för bifall till Jonas 
Petersson (C) med fleras yrkande att bifalla motionen. 

Med 44 ja-röster mot 37 nej-röster bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag att besvara 
motionen. 

Ja-röst avger: Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Gustaf Lantz (S), Eva Christiemin (S), Asal 
Gohari (S), Ulrik Wämsberg (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Klas-Herman Lundgren (S), Carl Lindberg 
(S), Ylva Stadell (S), Björn Wall (S), Hilde Klasson (S), Loa Mothata (S), Rafael Waters (S), Pavlos 
Cavelier Bizas (S), Agneta Erikson (S), Anders Grönvall (S), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria 
Mörck (V), Karolin Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), Edip Akay (V), Ingela Ekrelius (V),  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Magne Björklund (V), Lalla Andersson (V), Mohamad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund (L), 
Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), Amanda Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Linda 
Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström Källström (MP), 
Charles Pylad (MP), Åsa Strahlemo (MP), Erik Dagnesjö (S), Maria Gauffin Röjestål (S), Kia Solid 
(S), Agneta Gille (S), Marlene Larsson (V), Peter Nordgren (L) och Anders Wallin (L). 

Nej-röst avger: Fredrik Ahlstedt (M), Christopher Lagerqvist (M), Marta Obnlinska (M), Magnus 
Åkerman (M), Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Carolina 
Bringbom (M), Anna-Karin Westerlund (M), Robin Kronvall (M), Cecilia Forss (M), Stefan Hanna (-
), Mattias Johansson (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åhlund (C), Viviane Obaid (C), 
Simon Alm (SD), David Perez (SD), Lisen Burmeister (SD), Linnea Bjuhr (SD), Rebecka Tyrheim 
(SD), Roger Thelander (SD), Jonas Segersam (KD), Sarah Havneraas (KD), Margit Borgström (KD), 
Eva Moberg (KD), Stina Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl), Fredrik Hultman (M), Roine Thunberg 
(M), Bekir Jusufbasic (M), 011e Romlin (C), Rigmor Stenmark (C), Alexander von Uckermann (SD), 
Christian Hermanson (KD) och Alexander Oscarsson (KD). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 19 november 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 12 december 2018 

Utdragsbestyrkande 
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§38 

Motion av Simon Alm (SD) om böneutrop i Uppsala 
KSN-2018-1885 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig till förmån för bifall till Simon Alm (SD) med fleras 
yrkande att bifalla motionen. 

Yrkanden 
Simon Alm (SD), Alexander von Uckerman (SD) och Roger Thelander (SD) yrkar bifall till motionen. 

Fredrik Hultman (M), Hilde Klasson (S), Markus Lagerquist (M), Lars Friberg (MP), Lovisa 
Johansson (Fl), Asal Gohari (S), Tobias Smedberg (V), Amanda Kanange (L), Klas Herman Lundgren 
(S) och Mattias Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Jonas Segersam (KD) yrkar att motionen besvaras. 

Sammanfattning 
Simon Alm (SD) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 28 maj 2018 att inte 
tillåta böneutrop utomhus i kommunen och att beslutet tillförs lämpligt dokument. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Simon Alm (SD) med fleras yrkande att bifalla motionen, Fredrik Hultman (M) 
med fleras yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå motionen och Jonas 
Segersams (KD) yrkande att besvara motionen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifallit 
kommunstyrelsens förslag till beslut och avslagit motionen. 

Votering begärs. 

Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag att avslå motionen till huvudförslag. För att utse 
motförslag till huvudförslaget ställs Simon Alm (SD) med fleras yrkande att bifalla motionen mot 
Jonas Segersams (KD) yrkande att besvara motionen. 

Ja-röst för att bifalla Jonas Segersams (KD) yrkande att besvara motionen och nej-röst för att bifalla 
Simon Alm (SD) med fleras yrkande att bifalla motionen. 

Men 6 ja-röster, 7 nej-röster och 67 som avstår beslutar kommunfullmäktige att utse Simon Alm (SD) 
med fleras yrkande att bifalla motionen till motförslag. 

Utdragsbestyrkande 
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Avger ja-röst: Jonas Segersam (KD), Sarah Havneraas (KD), Margit Borgström (KD), Eva Moberg 
(KD), Christian Hermanson (KD) och Alexander Oscarsson (KD). 

Avger nej-röst: Simon Alm (SD), David Perez (SD), Lisen Burmeister (SD), Linnea Bjuhr (SD), 
Rebecka Tyrheim (SD), Roger Thelander (SD) och Alexander von Uckermann (SD). 

Avstår: Erik Pelling (S), Gustaf Lantz (S), Eva Christiernin (S), Asal Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (S), 
Inga-Lill Sjöblom (S), Klas-Herman Lundgren (S), Agneta Gille (S), Carl Lindberg (S), Ylva Stadell 
(S), Björn Wall (S), Hilde Klasson (S), Loa Mothata (S), Rafael Waters (S), Elnaz Alizadeh (S), 
Pavlos Cavelier Bizas (S), Agneta Erikson (S), Anders Grönvall (S), Fredrik Ahlstedt (M), 
Christopher Lagerqvist (M), Marta Obminska (M), Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus 
Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Carolina Bringborn (M), Anna-Karin 
Westerlund (M), Robin Kronvall (M), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin 
Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), Edip Akay (V), Ingela Ekrelius (V), Magne Björklund (V), 
Lalla Andersson (V), Mattias Johansson (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åhlund (C), 
Viviane Obaid (C), Mohamad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund (L), Eva Edwardsson (L), 
Anders A. Aronsson (L), Amanda Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Linda Eskilsson (MP), Rickard 
Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström Källström (MP), Charles Pylad (MP), Åsa 
Strahlemo (MP), Stina Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl), Erik Dagnesjö (S), Maria Gauffin Röjestål 
(S), Patrik Hedlund (S), Fredrik Hultman (M), Roine Thunberg (M), Bekir Jusufbasic (M), Anette 
Fischer (V), Rigmor Stenmark (C), Karin Ericsson (C), Peter Nordgren (L) och Anders Wallin (L). 

Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag att avslå motionen mot Simon Alm (SD) med 
fleras yrkande att bifalla motionen. 

Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och nej-röst för att bifalla Simon 
Alm (SD) med fleras yrkande att bifalla motionen. 

Med 67 ja-röster, 7 nej-röster och 6 som avstår beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut att avslå motionen. 

Avger ja-röst: Erik Pelling (S), Gustaf Lantz (S), Eva Christiernin (S), Asal Gohari (S), Ulrik 
Wärnsberg (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Klas-Herman Lundgren (S), Agneta Gille (S), Carl Lindberg 
(S), Ylva Stadell (S), Björn Wall (S), Hilde Klasson (S), Loa Mothata (S), Rafael Waters (S), Elnaz 
Alizadeh (S), Pavlos Cavelier Bizas (S), Agneta Erikson (S), Anders Grönvall (S), Fredrik Ahlstedt 
(M), Christopher Lagerqvist (M), Marta Obminska (M), Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), 
Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Carolina Bringborn (M), 
Anna-Karin Westerlund (M), Robin Kronvall (M), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), 
Karolin Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), Edip Akay (V), Ingela Ekrelius (V), Magne Björklund 
(V), Lalla Andersson (V), Maffias Johansson (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åhlund 
(C), Viviane Obaid (C), Mohamad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund (L), Eva Edwardsson (L), 
Anders A. Aronsson (L), Amanda Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Linda Eskilsson (MP), Rickard 
Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström Källström (MP), Charles Pylad (MP), Åsa 
Strahlemo (MP), Stina Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl), Erik Dagnesjö (S), Maria Gauffin Röjestål 
(S), Patrik Hedlund (S), Fredrik Hultman (M), Roine Thunberg (M), Bekir Jusufbasic (M), Anette 
Fischer (V), Rigmor Stenmark (C), Karin Ericsson (C), Peter Nordgren (L) och Anders Wallin (L). 

Utdragsbestyrkande 
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Avger nej-röst: Simon Alm (SD), David Perez (SD), Lisen Burmeister (SD), Linnea Bjuhr (SD), 
Rebecka Tyrheim (SD), Roger Thelander (SD) och Alexander von Uckermann (SD). 

Avstår: Jonas Segersam (KD), Sarah Havneraas (KD), Margit Borgström (KD), Eva Moberg (KD), 
Christian Hermanson (KD) och Alexander Oscarsson (KD). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 november 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 12 december 2018 

Utdragsbestyrkande 
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§ 39 

Motion av Martin Wisell (Kl)) om att upprätthålla tysthetsnormen på 
kommunens bibliotek 
KSN-2017-3793 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Yrkanden 
Sarah Havemaas (KD) yrkar bifall till motionen. 

Linda Eskilsson (MP) och Agneta Eriksson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Martin Wisell (KD) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 november 
2017 att fullmäktige ska besluta om att dels anta som politisk inriktning att tysthetsnormen ska gälla i 
enlighet med motionen på de folkbibliotek som drivs av Uppsala kommun, dels uppdra till 
kulturnämnden att utarbeta en handlingsplan för att upprätthålla tysthetsnormen på folkbiblioteken 
inom Uppsala kommun. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Sarah Havernaas (KD) yrkande att bifalla 
motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 7 november 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 12 december 2018 

Utdragsbestyrkande A/ 
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§ 40 

Interpellation av Madeleine Andersson (M) om isidrott i hela Uppsala 
kommun 
KSN-2018-3860 

Madeleine Andersson (M) har ställt en interpellation till idrott- och fritidsnämndens ordförande Gustaf 
Lantz (S) som besvarar densamma. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Madeleine Andersson (M), Gustaf Lantz (S), Rickard Malmström (MP), 
Alexander Oscarsson (KD) och Karolin Lundström (V). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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