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Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stadshusgatan 2 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Kommunfullmäktige kallas till 
sammanträde måndagen den 12 och 
tisdagen den 13 december 2022 

Plats och tid 

Stadshuset, kommunfullmäktigesalen, måndagen den 12 december och tisdagen den 

13 december klockan 09:00. 

 

Om sammanträdet 

Måndagen reserveras för ärendena Utökning av ledamöter i kommunstyrelsen, 

Arvodering av ordföranden i Uppsala Stadshus AB samt Näringslivsrådet, Mål och 

budget 2023 med plan för 2024-2025 samt Svar på budgetmotion från Stefan Hanna 
(UP), inklusive budgetdebatt.  
 

Under tisdagen behandlas ärendena enligt föredragningslistan. Val till 

kommunrevision, nämnder, bolag med mera inleds senast klockan 13.00.  

 
Detaljerade tider samt pauser framgår i det bifogade debattupplägget. 

Justering 

Fullmäktiges protokoll föreslås denna gång justeras av Socialdemokraterna och 

Moderaterna. Justeringen sker digitalt på onsdagen den 21 december 2022. 

Ordförande 

Klas-Herman Lundgren (S) 

Sekreterare 

Sara-Carin Öhman, sara-carin.ohman@uppsala.se, 018-7273717  

Kommunfullmäktige Datum: 

Kallelse 2022-11-30 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Föredragningslista  

1. Val av justerare samt justeringsdag  

2. Fastställande av föredragningslista  

3. Utökning av antalet ledamöter i kommunstyrelsen 

KSN-2022-03153 
 

Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-11-23 § 29 

• Tjänsteskrivelse daterad den 17 november oktober 2022 

  

 

4. Arvodering för ordförandeskap i Uppsala Stadshus AB samt Näringslivsrådet 
KSN-2022-01009 

 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-11-23 § 30 

• Missiv daterat 15 november 2022 
  

 

5. Mål och budget 2023 med plan för 2024-2025 

KSN-2021-03127 
 

Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-11-23 § 31 

• Tjänsteskrivelse daterad 22 november 2022 

• Bilaga 1, Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025 

• Bilaga 2, Taxor och avgifter 2023 

• Bilaga 3, Ersättningar till utförare inom lagen om valfrihetssystem (LOV) och 
personlig assistans år 2023 

  

 

6. Svar på budgetmotion 2023 med plan för 2024-2025 från Stefan Hanna (UP) 
KSN-2022-03096 
 

Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-11-23 § 32 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 november 2022 

• Bilaga 1, Budgetmotion 2023 från Stefan Hanna (UP) 
  

 

7. Inlämnade frågor till kommunfullmäktige 12-13 december 2022 
KSN-2022-00089 

  

 

8. Inlämnade interpellationer till kommunfullmäktige 12-13 december 2022 
KSN-2022-00088 

 

 

9. Inlämnade motioner till kommunfullmäktige 12-13 november 2022 
KSN-2022-00087 
 

 

10. Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 12-13 december 2022 

KSN-2022-00090 
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11. Avsägelser vid kommunfullmäktige 12-13 december 2022 
KSN-2022-00086 
Beslutsunderlag 

• Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 
 

 

12. Fyllnadsval vid kommunfullmäktige 12-13 december 2022 
KSN-2022-00086 

 

Beslutsunderlag 

• Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 
 

 

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

KSN-2019-2385 
 
Beslutsunderlag 

• Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

 

 

14. Internbankens lånelimiter 2023 
KSN-2022-02017 
 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-11-23 § 33 

• Tjänsteskrivelse daterad 14 oktober 2022 

• Bilaga 1, Föreslagna lånelimiter bolag 2023 

• Bilaga 2, Räntepåslag och borgensavgifter 2023 

  

 

15. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2023 med plan för åren  

2024-2026 
KSN-2022-02934 
 

Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-11-23 § 25 

• Tjänsteskrivelse daterad 24 oktober 2022 

  

 

16. Inträdesordning för ersättare 2022-2026 

KSN-2022-02943 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-11-23 § 26 

• Tjänsteskrivelse daterad 24 oktober 2022 

  

 

17. Revidering av lokala ordningsföreskrifter 
KSN-2020-02659 

 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-11-23 § 28 

• Tjänsteskrivelse daterad 17 november 2022 

• Bilaga 1, karta Förbud mot användning av pyrotekniska varor 
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18. Revidering av Ägarpolicy för Uppsala kommun och Riktlinje för bolagsstyrning i 
Uppsala kommun 
KSN-2022-00762 

 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-11-23 § 27 

• Tjänsteskrivelse daterad den 25 oktober 2022 

• Bilaga 1, Ägarpolicy för Uppsala kommun 

• Bilaga 2, Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun 
  

 

19. Valärenden 

KSN-2022-03285 

 

Beslutsunderlag 

• Protokoll från kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 
 

 

20. Svar på motion om ett grönare och mer attraktivt årum från Mats Åhlund (C) 
KSN-2021-03463 

 

Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-11-23 § 37 

• Tjänsteskrivelse daterad 12 oktober 2022 

• Bilaga 1, Motion om ett grönare och mer attraktivt årum 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 28 
september 2022 

  

 

21. Svar på motion om gratis körkort till elever på kommunala gymnasiet och 

vuxenutbildning från Therese Rhann (-) 
KSN-2022-00668 

 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-11-23 § 34 

• Tjänsteskrivelse daterad 12 oktober 2022 

• Bilaga 1, Motion om gratis körkort till elever på kommunala gymnasiet och 

vuxenutbildning från Therese Rhann (-) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från arbetsmarknadsnämnden 26 september 
2022 

• Bilaga 3, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 29 september 2022 
  

 

22. Svar på motion om Uppsala by bike från Stina Jansson (FI) och Lovisa 

Johansson (FI) 
KSN-2022-00675 

 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-11-23 § 36 

• Tjänsteskrivelse daterad 12 oktober 2022 

• Bilaga 1, Motion om Uppsala by bike från Stina Jansson (FI) och Lovisa 

Johansson (FI) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 28 
september 2022 
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23. Svar på motion om utbildning inom hedersförtryck från Lisen Burmeister (SD) 

KSN-2022-00676 

 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2022-11-23 § 35 

• Tjänsteskrivelse daterad 12 oktober 2022 

• Bilaga 1, Motion om utbildning inom hedersförtryck från Lisen Burmeister 

(SD) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 29 september 2022 

  

 

24. Interpellation om investeringskostnaderna för spårväg från Kristian P 

Ljungberg (M) 

KSN-2022-03097 
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Upplägg för KF-sammanträdet den 12-13 december 
inklusive debattupplägg för Mål- och budget 

 

Debattupplägg mål och budget 2023  

1.Tider 

Sammanträdet börjar kl. 09.00 och beräknas sluta kl. 22.00, båda dagarna. 

Lunch kl. 12.00-13.00  

Middag kl. 18.00 – 19.00  

Sammanträdet inleds på måndagen med beslut om justeringspersoner, 
fastställande av föredragningslistan samt följande beslutsärenden: Utökning av 

antalet ledamöter i kommunstyrelsen och Arvodering för ordförandeskap i 

Uppsala Stadshus AB samt Näringslivsrådet. Därefter reserveras resten av 
måndagen åt debatt om Mål och budget samt beslut i ärendet. 

Tisdagen inleds efter nytt upprop och eventuell justering av föredragningslistan 

med formaliaärendena anmälningsärenden, inlämnade frågor, nya 

interpellationer, nya motioner, avsägelser, fyllnadsval och val av nämndemän. 
Sedan avhandlas beslutsärenden inklusive valärenden enligt 
föredragningslistan.  

Förändringar kan komma att ske.  

2. Allmän debatt om mål och budget 

Den allmänna debatten inleds med anföranden av gruppledarna. Talartiden är 

6 minuter för kommunstyrelsens ordförande samt andre vice ordförande och 4 
minuter vardera för övriga gruppledare. Därefter 1 replikomgång om vardera 2 
minuter. Inget genmäle under replikomgången. 

Talarordningen följer partiernas mandatfördelning i fullmäktige.  

 

Kommunledningskontoret Datum:  

Bilaga till kallelse 2022-12-05  

  
Handläggare:   

Sara-Carin Öhman  
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2.1. Den allmänna debatten -föranmälan  

Om partierna har ”huvudtalare” för avsnitten B – E i debatten kan dessa 

föranmälas till talarlistan. Föranmälda talare får ordet före de ledamöter som 

begär ordet vid sammanträdet. Föranmälda huvudtalare får fyra minuters 

talartid, utan replikrätt och talarordningen följer partiernas mandatfördelning i 
fullmäktige. Efter de föranmälda talarna är debatten fri, och talartiden är då 

högst två minuter per anförande och ingen replikrätt föreligger. Föranmälan av 

talare ska ske senast torsdagen den 8 december till kommunfullmäktiges 
sekreterare Sara-Carin Öhman.  

Upprop görs båda dagarna vid sammanträdets början kl. 9.00. Detta innebär att 
ledamöter som deltar i uppropet och som avbryter tjänstgöringen under dagen 

inte kan tjänstgöra mer under samma dag.  

Under Mål- och budgetdebatten justeras närvaron mellan avsnitten och 
ledamöter som inträder sent tillåts påbörja sin tjänstgöring under efterföljande 

avsnitt.  
Ersättare kan avbryta tjänstgöring och komma tillbaka under samma dag. 

2.2. Planering av den allmänna debatten 
En uppskattad tidsåtgång samt start/sluttid för respektive del av den allmänna 
debatten redovisas nedan.  

När tiden är ute för ett visst avsnitt avbryts debatten och kvarvarande anmälda 
talare noteras på en ”resttalarlista” och ges möjlighet att återkomma, när 

debatten på resp. avsnitt återupptas, vilket sker då samtliga avsnitt behandlats. 
Inga nya talare kan anmäla sig efter avslutad debattomgång. 

 

 

Uppskattad tidsåtgång  

Måndag den 12 december 

A Gruppledardebatt om kommunstyrelsen 
samt ägardirektiv, avkastningskrav och 

investeringsnivåer för Uppsala Stadshus 

AB och dotterbolagen i 
Stadshuskoncernen 

1 tim 20 min 
 

10.20-10.40 paus 
10.40-12:00 

gruppledardebatt 

 

B Stadsbyggnad, inkl. berörda bolag, 

relevanta investeringar och taxor 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 

Plan- och byggnadsnämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Räddningsnämnden 
Namngivningsnämnden 

1 tim 45min 13.00-14.45 

 Paus 15 min 14.45-15.00 



Sida 3 (3) 

C Vård och omsorg, inkl. berörda bolag, 
relevanta investeringar och taxor  

Äldrenämnden 

Omsorgsnämnden 
Socialnämnden 

Överförmyndarnämnden 

1 tim 45min  15.00-16.45 

 Paus 15 min 16.45-17.00 
D Utbildning och arbete, inkl. berörda 

bolag, relevanta investeringar och taxor 

Utbildningsnämnden 

Arbetsmarknadsnämnden 
 

1 tim 45min 17.00-18.00 

18.00-19.00 

middagspaus 

19.00-19.45 

 Paus 15 min 19.45-20.00 

E Kultur, idrott och fritid inkl. berörda        
bolag, relevanta investeringar och taxor 

Kulturnämnden 

Idrotts- och fritidsnämnden 
   

1 h 20 min 20.00-21.20 

 Restlista  

Beslut i Mål och budget 

 21.20-22.00 

eller tills beslut i 

MoB är fattat 

 

Tisdag den 13 december  

 Formaliaärenden  09:00-10:00 

 Beslutsärenden   10:00-12:00 
paus 10:45-11:00 

 Lunch 1 h 12:00-13:00 

 
 Valärenden  13:00 –22:00 

Lucia kl. 19.00 

 

 Eventuellt kvarvarande beslutsärenden 
om tid finns  

  

 

 

Med vänlig hälsning 

 
Klas-Herman Lundgren 

ordförande i kommunfullmäktige 
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