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Uppsala Konsert & Kongress, klockan 13:15-22:00, 
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Paragrafer 

46-96 
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Måndagen den 2 mars 2020 
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E-post: kom m u n led n i ngskontoretPu ppsa la.se   
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

Närvarande ledamöter och ersättare vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 24 februari 2020 

Närvarande ledamöter Paragrafer Närvarande ledamöter Paragrafer 
Erik Pelling (S) Karolin Lundström (V) 46-74 

Eva Christiernin (S) Torbjörn Björlund (V) 

Erik Dagnesjö (S) Ingela Ekrelius (V) 

Asal Gohari (S) 64-96 Magne Björklund (V) 

Ulrik Wärnsberg (S) Therese Rhann (V) 

Inga-Lill Sjöblom (5) Lalla Andersson (V) 

Klas-Herman Lundgren (5) Stefan Hanna (-) 

Agneta Gille (5) Rigmor Stenmark (C) 

Carl Lindberg (5) Mattias Johansson (C) 46-72 

Ylva Staden (5) 011e Romlin (C) 

Björn Wall (5) Jonas Petersson (C) 

Hilde Klasson (5) Diana Zadius (C) 46-72 

Mattias Kristenson (5) Mats Åhlund (C) 

Loa Mothata (5) Viviane Obaid (C) 46-71 

Rafael Waters (5) Mohamad Hassan (L) 

Elnaz Alizadeh (5) 66-96 Helena Hedman Skoglund 
(L) 

Pavlos Cavelier Bizas (5) Angelique Prinz Blix (L) 46-67 

Agneta Erikson (5) 46-70 Eva Edwardsson (L) 

Anders Grönvall (5) Anders A. Aronsson (L) 

Fredrik Ahlstedt (M) Mats Dafnäs (L) 

Therez Almerfors (M) Oscar Matti (L) 

Christopher Lagerqvist (M) Simon Alm (-) 67-96 

MagnusÅkerman (M) David Perez (SM 

Cecilia Forss (M) Lisen Burmeister (SD) 

Markus Lagerquist (M) Linnea Bjuhr (SD) 

Mats Gyllander (M) Rebecka Tyrheim (SD) 

Madeleine Andersson (M) Anders Sehlin (SD) 46-64 

Carolina Bringborn (M) 63-96 Roger Thelander (SD) 64-96 

Anna-Karin Westerlund (M) Jonas Segersam (KD) 

Robin Kronvall (M) 46-74 Sarah Havneraas (KD) 

Carolina Zanden (M) Margit Borgström (KD) 

Tobias Smedberg (V) Eva Moberg (KD) 

Hanna Victoria Mörck (V) Evelina Solem (KD) 63-96 

Justerandes signatur , Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Närvarande ledamöter Paragrafer 

Linda Eskilsson (MP) 

Rickard Malmström (MP) 

Lars Friberg (MP) 46-61 

Helena Nordström Källström 
(MP) 
Charles Pylad (MP) 

Åsa Strahlemo (MP) 

Stina Jansson (Fl) 

Lovisa Johansson (Fl) 

Tjänstgörande ersättare Paragrafer 

Monica Östman (S) 46-67 

Staffan Yngve (5) 

Dima Sarsour (5) 46-63, 68-96 

Bedo Kaplan (5) 46-65, 71-96 

Fredrik Hultman (M) 

Gunnar Hedberg (M) 

Roine Thunberg (M) 46-61 

Arne Sandemo (M) 62 

Anette Fischer (V) 

Per-Olof Forsblom (V) 75-96 

Karin Ericsson (C) 72-96 

Ingmar Jansson (C) 73-96 

Lena-Maria Jansson (C) 73-96 

Peter Nordgren (L) 

Anders Wallin (L) 68-96 

Knut Godskesen (SD) 46-66 

Alexander von Uckermann (SD) 46-63, 65-96 

Christian Hermanson (KD) 

Leif Boström (KD) 46-62 

Johan Edstav (MP) 62-96 

Datum: 
2020-02-24 

Närvarande, ej 
tjänstgörande ersättare 
Kia Solid (5) 

Peder Granath (5) 

Maria Patel (5) 

Bertil Brunn (5) 

Inger Söderberg (M) 

Andrea Karnekvist (V) 

Artemis Lumarker (V) 

Hans Nordström (C) 

Susanne Eriksson (L) 

Helena Ling (L) 

Simon Pettersson (SD) 

Kent Kumpula (SD) 

Alexander Oscarsson (KD) 

Klara Ellström (MP) 

Josef Safady Åslund (Fl) 

Charlie Strängberg (Fl) 

Justerandes signatu 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

§46 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utse Anders A. Aronsson (L) och Hanna Victoria Mörck (V)) till justerare, 
2. att utse Mohamad Hassan (L) och Torbjörn Björlund (V) till ersättare för 

justerarna, samt 
3. att justeringen äger rum måndagen den 2 mars 2020 klockan 17.15 på 

Stationsgatan 12. 

Justerandes signatu 
,- 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-02-24 

 

§47 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan. 

Sammanfattning 

Kommunrevisionens vice ordförande Lars-Olof Lindell (S) informerar 
kommunfullmäktige om aktuella revisionsrapporter mellan 13:25 och 13:35. 

Beslutsärenden behandlas från klockan 14:30. 

Justerandes signatur 

f' 
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Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

§48 

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

KSN-2019-03502 
Diana Zadius (C) har ställt en interpellation till äldrenämndens ordförande Caroline 
Hoffstedt (S) som besvaras av kommunstyrelsens ordförande Erik Petting (S) 

Anföranden hålls av Diana Zadius (C), Erik Petting (S) och Cecilia Forss (M). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-02-24 

 

§49 

Interpellation om elsparkcyklar från Magne 
Björklund (V) 

KSN-2019-03505 
Magne Björklund (V) har ställt en interpellation till gatu- och samhällsmiljönämnden 
ordförande Rickard Malmström (MP) som besvarar densamma. 

Anföranden hålls av Magne Björklund (V), Rickard Malmström (MP), Stefan Hanna (-), 
Jonas Petersson (C), Therez Almerfors (M) och Margit Borgström (KD). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§50 

Interpellation om bristande dialog vid 
privatiseringar från Tobias Smedberg (V) 

KSN-2019-03813 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§51 

Fråga om vallhöjning på Ekebyboda 
skyttecentrum från David Perez (SD) 
KSN-2019-0351 
David Perez (SD) har ställt en fråga till Uppsala Sport- & rekreationsfastigheter AB:s 
ordförande Mats Dafnäs (L) som besvarar densamma. 

Justerandes signatur 
,..;2 

.0 P 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

§52 

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

KSN-2019-0351 
David Perez (SD) har ställt en fråga till Uppsala Sport- & rekreationsfastigheter AB:s 
ordförande Mats Dafnäs (L) som besvarar densamma. 

Justerandes signatur 

lo P 
Utdragsbestyrkande 
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2020-02-24 

 

§53 

Fråga om Solkommunstrategi för klimatet 
från Magne Björklund (V) 

KSN-2019-0351 
Magne Björklund (V) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling 
(S) som besvaras av gatu- och samhällsmiljönämnden ordförande Rickard Malmström 
(MP). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

§54 

Interpellation om driftskostnader för 
idrottsanläggningar från Stefan Hanna 

KSN-2019-03814 
Stefan Hanna (-) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Pelling (S) som besvaras av idrott- och fritidsnämndens ordförande Maria Patel (5). 

Anföranden hålls av Stefan Hanna (-), Maria Patel (S), Markus Lagerquist (M), Fredrik 
Ahlstedt (M), Mats Dafnäs (L), Erik Pelling (S), Rickard Malmström (MP) och Madeleine 
Andersson (M). 

Justerandes signatur 

il I 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

§55 

Anmälningsärenden 24 februari 2020 

KSN-2020-00026 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Anmätningsärenden: 

• Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och LSS 2019 per 
september 2019 

• Kammarrätten i Stockholm, mål 5056-19, dom 2020-02-12, laglighetsprövning 
enligt kom munallagen, beslut om 3:e vice ordförande 

• Kommunstyrelsens yttrande till Förvaltningsrätten i Uppsala i mål 7082-19, 
laglighetsprövning enligt kommunallagen, beslut om taxekonstruktion för VA. 

• Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige (C). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§56 

Inlämnade frågor 24 februari 2020 

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Inlämnade frågor 

• Fråga om jämstäildhetsarbetet i Uppsala från Anders Sehlin (SD) 
• Fråga om Fairtrade från Tobias Smedberg (V) 
• Fråga om allaktivitetshuset Allis från Markus Lagerquist (M). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

§57 

Inlämnade interpellationer 24 februari 2020 

KSN-2020-00024 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att interpellation om brott mot näringslivet i Uppsala kommun från Alexander 
von Uckermann (SD) inte får ställas, 

2. att fråga 1 i interpellation angående rån och förnedring av unga brottsoffer 
från Anders Sehlin (SD) inte får ställas men i övrigt får interpellationen ställas 
och besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde den 30 mars, 

3. att fråga 1 och 21 interpellation om kommunens kommunikatörer från Kent 
Kumputa (SD), samt vad som gäller "eventuella externa kommunikatörer" i 
fråga 3 och 4 inte får ställas, men i övrigt får interpellationen ställas och 
besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde den 30 mars 

4. att fråga 5 i interpellation om kommunrevisionens granskning av 
bostadsförsörjning samt hållbarhetsaspekter inom samhällsbyggnad från 
Stefan Hanna (-) inte får ställas men i övrigt får interpellationen ställas och 
besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde den 30 mars. 

5. att övriga listade interpellationer får framställas och besvaras vid fullmäktiges 
kommande sammanträde den 30 mars 2020. 

Bestutsgång 

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

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande har gått igenom de inlämnade interpellationerna 
och lämnar här kommunfullmäktige sitt förstag till beslut. 

lkommunfullmäktiges reglemente framgår att en interpellation: 

1. ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller ett bolags handläggning, 
2. får inte avse allmänpolitiska frågor, 
3. får inte avse frågor som nämnderna enligt särskilda författningar självständigt 

Justerandes signatur e (13 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

prövar, 
4. bör endast väckas i frågor av större intresse för kommunen. 

1 kommunallagen framgår dessutom att en interpellation ska ha ett bestämt innehåll 
och vara försedd med motivering. Det framgår vidare av kommunallagen att 
interpellationer endast bör ställas i frågor av större intresse för kommunen. En 
interpellation får ställas av en ledamot och riktas till ordföranden i kommunstyrelsen, 
nämnd, fullmäktigeberedning eller bolag. Fullmäktiges ordförande lägger förslag till 
beslut om interpellationen får ställas eller inte. Fullmäktige beslutar i frågan utan 
föregående debatt. 

Interpellation om brott mot näringslivet i Uppsala kommun från Alexander von 
Uckermann (SD) avser uppgifter som inte hör inte till fullmäktiges, en nämnd eller ett 
bolags handläggning. Den föreslås därför inte få ställas. 

Fråga 1 i interpellation angående rån och förnedring av unga brottsoffer från Anders 
Sehlin (SD) hör inte till fullmäktiges, en nämnd eller ett bolags handläggning. Den 
föreslås därför inte få ställas. 

Fråga 1 och 2 i interpellation om kommunens kommunikatörer från Kent Kumpula (SD) 
gäller enligt sin ordalydelse "alla kommunikationsrelaterat anställda/alla 
kommunikativt anställda". Det går inte att avgränsa den grupp anställda som 
interpellanten avser. Frågorna är alltför oprecisa för att interpellationen ska kunna 
sägas ha ett bestämt innehåll. De förslås därför inte få ställas. 

Fråga 3 och 4 i interpellation om kommunens kommunikatörer från Kent Kumpula (SD) 
gäller "eventuella externa kommunikatörer". Det går inte att förstå vad som avses med 
"eventuella externa kommunikatörer". Frågorna är alltför oprecisa för att 
interpellationen ska kunna sägas ha ett bestämt innehåll. De förslås därför inte få 
ställas 

Fråga 5 i interpellation om kommunrevisionens granskning av bostadsförsörjning samt 
hållbarhetsaspekter inom samhällsbyggnad från Stefan Hanna (-) är för oprecist 
formulerad för att kunna sägas ha ett bestämt innehåll. Den gäller dessutom något 
som inte är ett större intresse för kommunen. Den föreslås därför inte få ställas. 

Justerandes signatur 

(i) 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

Inlämnade interpellationer: 

• Interpellation om brott mot näringslivet i Uppsala kommun från Alexander von 
Uckermann (SD) 

• Interpellation angående rån och förnedring av unga brottsoffer från Anders 
Sehlin (SD) 

• Interpellation om kommunens kommunikatörer från Kent Kumputa (SD), 
• Interpellation om stöd till sexuellt utsatta barn från Linnea Bjuhr (SD), 
• Interpellation om kommunrevisionens granskning av bostadsförsörjning samt 

hållbarhetsaspekter inom samhällsbyggnad från Stefan Hanna (-) 
• Interpellation kopplad till kommunrevisionens granskning av kommunens mål 

och resultatstyrning från Stefan Hanna (-) 
• Interpellation kopplad till kommunrevisionens granskning av kommunens 

arbete med etablering och integration från Stefan Hanna (-) 
• Interpellation om lektorer i gymnasieskolan från Christopher Lagerqvist (M) 
• Interpellation om rödmarkeringar från Ingela Ekrelius (V). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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I I\ 4‘19 



Uppsala 
kommun 

Sida 18 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
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§58 

Inlämnade motioner till kommunfullmäktige 
den 24 februari 2020 

KSN-2020-00023 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Inlämnade motioner: 

• Motion angående artificiella träd från Therez Almerfors (M) 
• Motion om vårdhundar från Diana Zadius (C) med flera 
• Motion om folkomröstning kopplad till val av system för kapacitetsstark 

kollektivtrafik från Stefan Hanna (-) 
• Motion om att i skrivelser från kommunen inkludera fler former av våld i 

relationer från Lisen Burmeister (SD) 
• Motion om kom munalrådsarvoden från Tobias Smedberg (V). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

§59 

Avsägelser och entlediganden vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 24 
februari 2020 

KSN-2020-00036 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att entlediga Milo Bäckström Häggkvist (V) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige, 

2. att entlediga Yousuf Rizai (C) från uppdraget som ersättare i idrotts- och 
fritidsnämnden, 

3. att entlediga Christina Ekman (S) från uppdraget som ersättare i 
arbetsmarknadsnämnden, 

4. att entlediga Ingemar Bergman (C) från uppdraget som ledamot i Uppsala 
Konsert & Kongress AB:s styrelse, samt 

5. att hemställa till Länsstyrelsen om en ny sammanräkning. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

I 
11111,' Q 



r

gil Uppsala 
1!J kommui 9686 

Sida 20 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

§60 

Fyllnadsval vid kommunfullmäktige den 24 
februari 2020 

KSN-2020-00036 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utse Marcus Jansson (M) till ledamot i idrotts- och fritidsnämnden, 
2. att utse Ingemar Virsen (KD) till ledamot i plan- och byggnadsnämnden, 
2. att utse Josefin Berglund (C) till ledamot i Uppsala Konsert & Kongress AB:s 

styrelse, samt 
3. att bordlägga valen av en ersättare i utbildningsnämnden (M), en ersättare i 

idrotts- och fritidsnämnden (C), ochen ersättare i arbetsmarknadsnämnden 
(S). 

Justerandes signatur a Utdragsbestyrkande 
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Protokoll 

Datum: 
2020-02-24 

§61 

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

KSN-2019-2385 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utse Katarina Reigo (M) till nämndeman vid Uppsala tingsrätt för 
mandatperioden 1 januari 2020 - 31 december 2023, samt 

2. att bordlägga valet av en nämndeman (MP) vid Uppsala tingsrätt för 
mandatperioden 1 januari 2020 -31 december 2023. 

Sammanfattning 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 
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§62 

Kulturpolitiskt program 

KSN-2019-0323 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att anta kulturpolitiskt program för Uppsala kommun enligt ärendets bilaga 2. 

Reservationer 

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

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

Särskilda yttranden 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Jag anser att programmet saknar tydliga ambitioner att verka för att definiera en 
gemensam baskultur byggd utifrån de värdegrunder som bland annat ges uttryck för 
inom den svenska skolan och inom EU. Arbetet med en gemensam baskultur, bygd på en 
tydlig värdegrund, är av stor betydelse för att kraftigt förbättra Uppsalas viktiga 
integrationsarbete. 

Det är positivt att Uppsala kommun har ambitionen att underlätta för alla invånare att ta 
del av kultur och uppmuntra till eget skapande. Samtidigt är det mycket viktigt att 
kommunen har en tydlig ambition om att stärka en samlande baskultur byggd på en 
tydlig värdegrund som bland annat finns uttryckt inom den svenska skolan och den 
Europeiska unionens samarbete. Ett samhälle som Uppsala är fullt av olika kulturer och 
på många sätt är det berikande så länge som vi tydligt står upp för tydliga 
basvärderingar och ett respektfullt bemötande av olikheter på toppen av dessa 
basvärderingar. Tydliga basvärderingar som upprätthålls bidrar till en fungerande 
mångfald och ett demokratiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbart samhälle. Det 
är mycket positivt att kommunens för kulturell delaktighet tydligt lyfter fram att den ska 
främja demokratisk utveckling och bidra till mer kreativt skapande. 

Jag delar åsikten att konsten har ett stort egenvärde och att de som skapar inom det som 
definieras som kultur ska kunna verka fritt, självständigt och obundet. Samtidigt anser 
jag att det är mycket viktigt att Uppsala kommun ger tydliga ramar för att offentligt 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

finansierad konst som får utrymme i vårt gemensamma offentliga rum inte uttrycker 
tydliga budskap som är i strid med våra värdegrunder och demokratiska principer. 

Jag hävdar att det är av stor betydelse att säkerställa en kulturplanering som bottnar i en 
tydlig demokratiskt förankrad värdegrund. Kulturplaneringen ska också tydligt främja 
det kreativa tänkandet då det har stor betydelse för hur vårt samhälle kan utvecklas 
konkurrenskraftigt. Ett rikt lokalt kulturliv bidrar tveklöst till ett socialt och kulturellt 
hållbart samhälle att leva, verka, utvecklas och vistas i. 

Jonas Segersam (KD) lämnar följande särskilda yttrande: 
/Kommunstyrelsen lämnade vi en reservation angående beslut om kulturpolitiskt 
program och handlingsplan enligt följande: 

"Det är en bra ambition med gemensam beredning, och att man ska slippa "spela 
pingpong" med ärendena mellan nämnder. Vi anser dock att det är nödvändigt att 
relevanta facknämnder bereds möjlighet att tydligt medverka i framtagandet av den här 
typen av program. Politikerna som har fått förtroende att sitta i den typen av nämnder 
har specialkunskaper och ofta partiernas ansvar att driva respektive politikområde 
internt. Vi yrkade därför på att återremittera ärendet till Kulturnämnden. 

I det här fallet behandlades det kulturpolitiska programmet av kulturnämnden under 
förra mandatperioden, och vi har därefter fått ett nytt politiskt styre, som själva kallar sig 
"mittenstyre" för att kontrastera mot förra periodens vänsterstyre. Alltså borde den nya 
nämnden också få behandla programmet. Handlingsplanen är över huvud taget inte 
hanterad i nämnden trots att det under Uppföljning sägs att 'Kulturnämnden är ansvarig 
för handlingsplanen och har det övergripande ansvaret för uppföljning och utvärdering.' 

Om man ska ha gemensam beredning måste man åtminstone tillse att ansvarig 
facknämnd och presidium är delaktiga i slutberedningen inför beslut i KS." 

Eftersom programmet är så allmänt hållet och har föregåtts av en omfattande process 
valde vi att ändå inte reservera oss mot beslutet i kommunfullmäktige 

Yrkanden 

Linda Eskilsson (MP), Agneta Erikson (S), Peter Nordgren (L), Arne Sandemo (M), Helena 
Hedman Skoglund (L), 011e Romlin (C), Karolin Lundström (V) och Markus Lagerquist 
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Linnea Bjuhr (SD) yrkar 
(1) att i bilagan "Främja allas möjlighet att ta del av och skapa kultur" ersätta stycket 
"Kulturens bredd och utbud ska särskilt beakta språkmångfald, personers ekonomiska 
möjligheter och inkludera ett genus-,jämställdhets- och HBTQ-perspektiv. Detta för att 
Uppsala kommuns kultur ska vara tillgänglig för alla invånare oavsett bakgrund, 
ekonomi, könsidentitet etc." med "kultur ska vara tillgänglig för alla invånare". 
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(2) att justera enprocentsregeln till en halv procent. 

(3) att i stycket "Stärka kreativitet, konstnärlig mångfald och utveckling "stryka följande 
formulering: 
Ytterligare ett sätt att stärka mångfalden av uttryck är att hänsyn tas till genus, kulturell 
bakgrund och åldersspridning, vid val av konstnärer och liknande, 

Stefan Hanna (-) yrkar 
(1) att det kulturpolitiska programmet och handlingsplanen kompletteras med en tydlig 
ambition om att definiera en samlande baskultur byggd på en tydlig värdegrund. En 
baskultur som kan anses uttryckt i värdegrunden inom den svenska skolan och det 
Europeiska unionens samarbetet. 

(2) att Uppsala kommun definierar tydliga ramar för att offentligt finansierad konst, som 
får utrymme i vårt gemensamma offentliga rum, inte uttrycker tydliga budskap som är i 
strid med våra demokratiska principer och vår värdegrund. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer i Linnea Bjuhrs (SD) första (1) yrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Linnea Bjuhrs (SD) andra (2) yrkande mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Linnea Bjuhrs (SD) tredje (3) yrkande mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige avstår yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Stefan Hannas (-) första (1) yrkande mot avslag och finner 
att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Stefan Hannas (-) andra (2) yrkande mot avslag och finner 
att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

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

Sammanfattning 

Kulturnämnden fick i IVE 2013-2016 i uppdrag av kommunfullmäktige att omarbeta det 
kulturpolitiska programmet från år 2005. Ett förslag till kulturpolitiskt program för åren 
2020-2025 har tagits fram av kulturnämnden under 2018. Under 2019 har ett förslag till 
handlingsplan för åren 2020-2023 tagits fram. 

Programmet och handlingsplanen synliggör kommunens viljeinriktning inom det 
kulturpolitiska området under kommande år och innehåller åtgärder som förväntas 
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leda till utveckling av arbetssätt, kommunikation, tillgänglighet till kultur och ökad 
attraktionskraft för Uppsala kommun. Förslaget till program för Uppsala kommuns 
kulturpolitik utgår från de statliga kulturpolitiska målen samt följer en modell som 
delar upp kulturpolitiken i tre olika perspektiv, kulturell delaktighet, konstpolitik samt 
kulturplanering. Modellen används även i den regionala kulturplanen vilken styr 
fördelningen av statliga medel till regionen. Förslaget till handlingsplan för Uppsala 
kommuns kulturpolitik beskriver vilka åtgärder kommunkoncernen avser vidta under 
perioden 2020-2023 för att uppnå målen i programmet. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 12 februari 2020 § 3 
• Arbetsutskottets förslag 28 januari 2020 § 28 
• Tjänsteskrivelse daterad 25 november 2019 
• Bilaga 1, Beredningsredogörelse 
• Bilaga 2, Kulturpolitiskt program för perioden 2020-2025 
• Bilaga 3, Handlingsplan till kulturpolitiskt program för perioden 2020-2023 
• Bilaga 4, Protokollsutdrag från Kulturnämndens sammanträde den 17 

december 2018 
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§63 

Detaljplan för Tullgarnsbron 

KSN-2019-03393 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att anta detaljplan för Tullgarnsbron. 

Särskilda yttranden 

Ingela Ekrelius (V) lämnar följande särskilda yttrande: 
/ den bästa av världar hade vive/at se en plan som inte innehåller den här typen av 
trafiklösningar som leder till ökad biltrafik. Vi anser att det i grunden hade varit bättre 
med en bro utan fordonstrafik. Vi har tydliga politiska mål i Uppsala kommun om att 
minska på bilåkandet för miljöns och framtidens skull. 

Dock förstår vi att det skulle kräva en helt annan planering för innerstaden och vi har inte 
vunnit stöd för en sådan planering. Vi menar därför att detaljplanen är så bra det kan bli 
utifrån de rådande förutsättningarna som vi har att förhålla oss till. Givet nuvarande 
översiktsplan är detta det minst dåliga alternativet då det kan bidra till ökad 
framkomlighet för kollektivtrafiken. 

Yrkanden 

Therez Almerfors (M) Ylva Stadell (S), Ingela Ekrelius (V), Rickard Malmström (MP), 
Jonas Segersam (KD), Stefan Hanna (-), Anders A. Aronsson (L), Jonas Petersson (C) och 
Rebecka Tyrheim (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Lovisa Johansson (Fl) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda möjligheten att 
privatbilister inte ska få trafikera bron. 

Therez Almerfors (M) yrkar avslag på Lovisa Johanssons (Fl) återremissyrkande. 

Justerandes signa:tur 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer Lovisa Johanssons (Fl) återremissyrkande mot att avgöra ärendet 
idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

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

Sammanfattning 

Plan- och byggnadsnämnden har den 12 december 2019 överlämnat detaljplan för 
Tullgarnsbron till kommunfullmäktige för antagande. Antagandehandlingarna 
inklusive protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden återges i bilaga till 
ärendet. Samråds- och granskningsyttranden återfinns hos stadsbyggnads-
förvaltningen. 

Detaljplanen är framtagen genom så kallat normalt planförfarande och antas medföra 
betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats inom 
planarbetet. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 12 februari 2020 § 22 
• Arbetsutskottets förslag 28 januari 2020 § 29 
• Tjänsteskrivelse daterad 14 januari 2020 
• Bilaga 1, Protokollsutdrag från plan-och byggnadsnämnden 12 december 

2019, § 403, med sänd- och adresslista till instanser med besvärsrätt 
• Bilaga 2, Plankarta 
• Bilaga 3, Planbeskrivning 
• Bilaga 4, Utlåtande 
• Bilaga 5, Samrådsredogörelse 
• Bilaga 6, Miljökonsekvensbeskrivning 
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§64 

Ägaride för Uppsala Konsert och Kongress AB 
KSN-2020-00434 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att godkänna ägaride för Uppsala Konsert och Kongress AB som tydliggör 
bolagets långsiktiga utveckling, samt 

2. att i ägaridén ändra "Bolaget ska samverka med aktörer som stärker de olika 
verksamheterna inom musikens respektive event-, kongress- och 
konferensverksamhetens områden" till "Bolaget ska samverka med 
näringslivet och andra aktörer som stärker de olika verksamheterna inom 
musikens respektive event-, kongress- och 
konferensverksamhetensområden". 

Reservationer 

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

Särskilda yttranden 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
I ärendet beskrivs att det önskas en mer "tillitsbaserad styrning". Viktigast av allt är 
tydliga ägardirektiv och tydliga förväntade ekonomiska resultat. Det är också viktigt att 
en tillsatt styrelse har det löpande ägaransvaret att säkerställa att ägardirektiven följs 
och att de ekonomiska kraven efterlevs. I professionella organisationer får en 
verksamhetsledning mycket tillit så länge som de klarar av att leverera i linje med 
ägarnas förväntningar. 

Jag anser att det är viktigt att bolagets uppdrag tydligt har fokus på verksamhet i 
Uppsala kommun och region Uppsala. Jag anser inte att ägardirektivet ska öppna upp 
för nationella och internationella ambitioner som innebär annat än vilka som uppträder 
eller konfererar i verksamhetens lokaler. Att skriva in i ägardirektivet att bolaget ska 
"samverka med aktörer som stärker de olika verksamheterna inom musikens respektive 
event-, kongress- och konferensverksamhetens områden." tyckeriag är oprecist och ett 
exempel på att bristande tillit till att en styrelse och verkställande ledning självklart 
förstår att göra det på sätt som gynnar verksamhetens måluppfyllelse. 

Justerandes signatur 
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Vad avser samarbete med regionen kring Musik i Uppland anserjag att ett delägarskap 
mellan Uppsala kommun och region Uppsala ska övervägas. 

Linnea Bjuhr (SD) lämnar följande särskilda yttrande: 
Uppsala Konsert och kongress är i grunden ett misslyckat skrytbygge som man från 
början skulle dragit i handbromsen för. År efter år har kommunen tvingats subventionera 
underskott och kulturyttringar som många Uppsalabor inte uppskattar, vilket syns i 
besökssiffrorna. 1 ärendet står det "Utbud - lyssna på vad Uppsalaborna vill ha för musik 
och vad som gör det attraktivt att komma till UKK." Styret har till slut förstått det som SD 
länge påtalat, vilket är att erbjuda ett material som en bredare publik uppskattar och 
inte bara kultureliten. Begreppet "lyssna" är dock för vagt. UKK borde istället aktivt ta 
hänsyn till vad Uppsalaborna efterfrågar. Kommunen borde även belysa att man tydligt 
efterfrågar Uppsalabomas åsikter i frågan. 

Jonas Segersam (KD) lämnar följande särskilda yttrande: 
Vi reserverade oss i kommunstyrelsen med följande motivering: 

"Vi har under flera dagar i USAB:s styrelse haft en process där vi gemensamt och i detalj 
arbetat med innehållet i ägaridén för UKK. Konsulter har hyrts in för processen, 
Walmstedtska gården harstädjats med förplägnad genom Cajsas kök, ja till och med en 
marknadschef från konserthuset Tivoli i Utrecht har flugits in för att delta i beredningen 
av ägaridén. Det är helt oproportionellt i förhållande till övriga bolag. Jag har också 
under processen framhållit att man bör begränsa omfattningen på ägaridén - vilken nu 
har svällt till en ganska lång text. 

Vid slutbehandlingen i USAB, och i KS, som båda var väldigt summariska fördes ändå 
ändringar i texten till ägaridé in efter förslag från det politiska minoritetsstyrets 
representanter. 1 USAB föreslog jag att man även skulle skriva in något om samarbetet 
med Musik i Uppland, eftersom hela upplägget med UKK inledningsvis byggde på en ide 
om samarbete mellan Uppsala kommun såsom ägare av konserthuset, och Musik i 
Uppland såsom ansvarig för musikerna i form av en av Sveriges bästa kammarorkestrar 
(med Uppsala kammarsolister som stomme) samt två andra professionella ensembler. 

Istället har vi över tid fått se en situation där två separata produktionsorganisationer 
byggts upp, med separata program och på senare tid har synpunkten återkommande 
lyfts inom Uppsala kommun att MiU borde flytta ur såväl repetitioner som kontor från 
UKK. 

Jag hade också i USAB en synpunkt på den olyckliga formuleringen "såväl dag som natt" 
som leder tankarna till att anläggningen ska hålla öppet dygnet runt- och jag hade 
därför önskat en omformulering. 

Eftersom styret inte ville diskutera en gemensam lösning, trots att jag var beredd att 
backa på mina ursprungliga förslag, så såg jag mig tvungen att reservera mig angående 
förslaget, och yrkade därför återremiss i kommunstyrelsen för att vii USAB skulle kunna 
enas om ett gemensamt förslag." 
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Eftersom våra synpunkter var ganska perifera och ägaridén föregåtts av en omfattande 
process valde vi att ändå inte reservera oss mot beslutet i kommunfullmäktige. 

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD), Mohamad Hassan (L), Fredrik Ahlstedt (M) och Linda Eskilsson 
(MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till att-sats 1 i kommunstyrelsens förslag. 

Stefan Hanna (-) yrkar 
(1) att stryka "-lokalt, nationellt och internationellt." ur förslaget till ägaride. 

(2) att utreda för och nackdelar med att slå ihop Uppsala konsert och kongress AB med 
FyrishovAB, Stadsteatern AB och Uppsala kommun sport- och rekreationsfastigheter AB. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Stefan Hannas (-) första (1) yrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Stefan Hannas (-) andra (2) yrkande mot avslag och finner 
att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

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

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

Sammanfattning 

Uppsala Konsert och Kongress AB (UKK) ansvarar för verksamheten i Uppsala 
kommuns konsert- och kongresshus. Det ska vara en mötesplats för musik och övrig 
kultur, för alla målgrupper. Bolaget ska även bidra till utveckling av besöksnäringen i 
Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i. Arbetet 
ska ske i dialog och i samverkan med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och 
besöksmål för att stärka kulturlivet i syfte att uppnå samordningsvinster samt bidra till 
Uppsalas kulturella utveckling. 

UKK har fyra olika affärsområden; konferensverksamhet, egna arrangerade 
konserter, uthyrning av lokal för konserter samt restaurangverksamhet. När det 
gäller resultatet är ägaren tydlig med att resultatkravet ska förbättras. 2017 var 
resultatet -34 mnkr och 2022 ska det vara -31 mn kr. Ambitionen är en fortsatt 
resultatförstärkning. 
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Under en längre tid har bolagets inriktning och organisation varit under diskussion 
i både bolagets ledning och styrelse. Samsyn har inte funnits med motsättningar 
som följd. Arbetsmiljön har påverkats. För att komma vidare har bolagets ledning 
arbetat fram nya strukturer och ledningsprocesser. Inför inval av ledamöter till 
styrelsen och rekrytering av ny VD har det funnits behov av att se över bolagets 
långsiktiga affärside för att på så sätt ge goda förutsättningar för UKK:s framtida 
verksamhet. 
Ägaridén ska tydliggöra ägarens syn på bolagets roll i Uppsalas långsiktiga 
utveckling och är ägarens långsiktiga direktiv för bolaget. Den möjliggör en 
perspektivförskjutning mot en mer tillitsbaserad styrning och kvalitativ uppföljning 
och ägardialog. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 12 februari 2020 § 23 
• Uppsala Stadshus AB:s förslag 28 januari 2020 § 4 
• Tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2020 
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§65 

Svar på motion om solcellstunnel vid 
Kungsängsbron från Mia Nordström (C) 

KSN-2018-3409 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att avslå motionen. 

Yrkanden 

Jonas Petersson (C), Rickard Malmström (MP), Rafael Waters (S), Therez Almerfors (M) 
och Magne Björklund (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Mia Nordström (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 5 november 2018 att solceller i form av bullerdämpande åtgärder på 
Kungsängsbron uppförs. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 12 februari 2020 § 24 
• Arbetsutskottets förslag 28 januari 2020 § 30 
• Tjänsteskrivelse daterad 23 januari 2020 
• Bilaga 1, Motion om solcellstunnet vid Kungsängsbron från Mia Nordström (C) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden daterat 19 

december 2019 
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§66 

Svar på motion om subventionerad lunch för 
seniorer från Rigmor Stenmark (C) 

KSN-2019-11.94 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Rigmor Stenmark 
(C) med fleras yrkande. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Det är en utmärkt ide att använda skolors matbespisningar även som platser för 
kostnadseffektiva seniorluncher. Förutom att det kan bidra till minskat matavfall kan det 
också bidra till ökad trygghet med seniorer under lunchrastperioder på våra skolor. 
Självklart måste det matchas väl mot tillgängligheten för barnen under bespisningstider. 

Det är anmärkningsvärt att motionssvaret lyfter fram att 1000 meter inte är ett problem. 
Det indikerar en oförståelse för att det finns äldre som med stor fördel har betydligt 
närmare till seniorrestauranger i staden. 

Jag tycker det finns goda skäl att utreda hur en modell kan skapas som enbart 
subventionerar luncher för garantipensionärer. Vi har begränsade resurser och allt fler 
pensionärer har en god ekonomi. 

Yrkanden 

Rigmor Stenmark (C), Margit Borgström (KD), Stefan Hanna (-) och Cecilia Forss (M) 
yrkar bifall till motionen. 

Johan Edstav (MP), Staffan Yngve (S) och Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Rigmor Stenmark (C) med fleras 
yrkande att bifalla motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 

Rigmor Stenmark (C) föreslår i en motion väckt 25 mars 2019 att en översyn görs av 
samtliga restauranger som serverar av kommunen subventionerad måltid så att alla 
har lika förutsättningar gällande pris för måltider. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 12 februari 2020 §25 
• Arbetsutskottets förslag 13 januari 2020 § 7 
• Tjänsteskrivelse daterad 4 december 2019 
• Bilaga 1, Motion av Rigmor Stenmark (C) om subventionerad lunch för seniorer 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från äldrenämnden 28 november 2019 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

§67 

Svar på motion om feministiskt självförsvar i 
skolan från Tobias Smedberg (V) och Hanna 
Victoria Mörck (V) 
KSN-2019-1197 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att avslå motionen. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Hanna Victoria 
Mörck (V) med fleras yrkande med följande motivering: 
Detta har funnits i andra kommuner och vi ser inga problem med att det även ska finnas i 
Uppsala. Att ge unga tjejer möjligheten till att ta del av feministiskt självförsvar i skolan är 
ett sätt att ändra maktförhållanden mellan könen och uppgradera tjejers ställning för 
ökad trygghet. Ingen tjej ska behöva känna rädsla på gator och torg. 

Särskilt yttrande 

Stina Jansson (Fl) lämnar följande särskilda yttrande: 
Tjejers otrygghet är ett viktigt ämne, och något vi som kommun måste jobba med. Precis 
som motionärerna skriver så stärker aktiviteter som feministiskt självförsvar eller 
diskussioner om makt och normer ofta tjejers självkänsla. Därför är vii grunden positiva 
till det här förslaget. 

Men vi måste lägga ansvaret där det härhemma - hos de som trakasserar, våldtar och 
misshandlar tjejer - vilket framför allt är män. Fokuset ska inte ligga på hur tjejer ska 
försvara sig mot övergrepp, fokuset ska ligga på att få män och killar att sluta våldta. 
Just nu ligger ansvaret hos tjejer och kvinnor, det är vi som får gå extra kurser, det är vi 
som får lära oss hur vi bäst skyddar oss mot övergrepp. Det finns en skevhet i att vi får ta 
ansvar för att män inte kan bete sig. 

För att arbeta med tjejers trygghet behöver vi därför även göra andra kraftiga satsningar 
som riktar in sig specifikt mot killar och män. Vi behöver lägga ansvaret där det hör 
hemma. 

Justerandes signatur 
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Datum: 
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Yrkanden 

Hanna Victoria Mörck (V), Stina Jansson (Fl) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till 
motionen. 

Helena Hedman Skoglund (L), Linnea Bjuhr (SD), 011e Romlin (C), Christopher 
Lagerqvist (M), Asal Gohari (S), Alexander von Uckermann (SD), Rebecka Tyrheim (SD) 
och Roger Thelander (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Hanna Victoria Mörck (V) med 
fleras yrkande att bifalla motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt 25 mars 
2019 att kommunfullmäktige ska utreda möjligheten till att erbjuda kurser i 
feministiskt självförsvar till alla tjejer i högstadie- och gymnasieskolan. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 12 februari 2020 § 26 
• Arbetsutskottets förslag 13 januari 2020 § 8 
• Tjänsteskrivelse daterad 29 november 2019 
• Bilaga 1, Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) om 

feministiskt självförsvar i skolan 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 21 november 2019 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Protokoll 2020-02-24 

§68 

Svar på motion om att inrätta fler MC-
parkeringar i Uppsala kommun från Rebecka 
Tyrheim (SD) 

KSN-2019-1600 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att avslå motionen. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig till förmån för Rebecka Tyrheim (SD) med 
fleras yrkande. 

Simon Alm (-) reserverar sig till förmån för Rebecka Tyrheim (SD) med fleras yrkande. 

Yrkanden 

Rebecka Tyrheim (SD) och Simon Alm (-) yrkar bifall till motionen. 

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

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Rebecka Tyrheim (SD) med fleras 
yrkande att bifalla motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

Sammanfattning 

Rebecka Tyrheim (SD) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 29 april 2019 

• att kommunen ska undersöka vilka förutsättningar som finns för inrättandet 
av fler mc-parkeringar i Uppsala kommun, samt 

• att kommunen ska undersöka vilka förutsättningar som finns att likställa tiden 
för att parkera sin motorcykel med den anpassningsbara tiden för 
bilparkeringar. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 12 februari 2020 § 27 
• Arbetsutskottets förslag 28 januari 2020 § 31 
• Tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2020 
• Bilaga 1, Motion om att inrätta fler MC-parkeringar i Uppsala kommun från 

Rebecka Tyrheim (SD) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden daterat 19 

december 2019 

Justerandes signatur 
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§69 

Svar på motion om att bli en palmoljefri 
kommun från Lisen Burmeister (SD) och Kent 
Kumpula (SD) 

KSN-2019-1602 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lisen 
Burmeisters (SD) yrkande. 

Särskilt yttrande 

Therez Almerfors (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) [ämnar följande 
särskilda yttrande: 
Vi välkomnar ambitionen som anförs i motionen, men delar samtidigt WWF:s hållpunkt 
om att en total bojkott av palmolja inte är rätt väg att gå eftersom en ersättning av 
palmolja riskerar att leda till att än mer mark skulle behöva tas i anspråk. Vi ser dock 
gärna att kommunen använder sig av certifierad palmolja, på så sätt kan vi vara med 
och ställa krav på en mer hållbar produktion. Motionens att-sats ger dock inte utrymme 
till det och med anledning av detta röstade vi för att besvara motionen. 

Yrkanden 

Lisen Burmeister (SD) yrkar bifall till motionen. 

Therese Rhann (V), Therez Almerfors (M), Linda Eskilsson (MP), Jonas Peterson (C), 
Jonas Segersam (KD) och Anders Grönvall (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lisen Burmeisters (SD) yrkande att 
bifalla motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

Sammanfattning 

Lisen Burmeister (SD) och Kent Kumpula (SD) föreslår i en motion väckt 29 april 2019 

• att vid inköp av råvaror och livsmedel till kommunen så ska inte något 
innehållande palmolja köpas in 

• att kommunen vid upphandlingar av lagad mat ska ha som krav att maten som 
tillverkas ska vara fri från palmolja, samt 

• att allt som serveras inom kommunens verksamhet ska vara palmoljefritt. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 12 februari 2020 § 28 
• Arbetsutskottets förslag 28 januari 2020 § 32 
• Tjänsteskrivelse daterad 5 november 2019 
• Bilaga 1, Motion om att bli en palmoljefri kommun från Lisen Burmeister (SD) 

och Kent Kumpula (SD) 

Justerandes signatur 
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§70 

Svar på motion om utredning för omvända 
skolskjutsar från Mattias Johansson (C) 

KSN-2019-1902 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bifalla motionen och ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att införa omvända skolskjutsar mellan skolor i centrala 
staden och skolor i kransorterna. 

Särskilt yttrande 

Linnea Bjuhr (SD) lämnar följande särskilda yttrande: 
Sverigedemokraterna (SD) välkomnar förslaget om omvända skolskjutsar och noterar att 
det är en fråga som ligger i linje med vår politik. Landsbygdsskolorna är viktiga för 
kommunen och detta kan vara ett steg mot en landsbygdsvänligare kommun. SD menar 
dock att det är av största vikt att det, vid en eventuell implementering av förslaget, är 
landsbygdsskolornas trygghet består och inte att otryggheten från staden förs över till 
landsbygdsskolorna. Om otrygghet skulle uppstå på landsbygdsskolorna till följd av 
systemet måste givetvis åtgärder vidtas. 

Yrkanden 

Mattias Johansson (C), Helena Hedman Skoglund (L), Linnea Bjuhr (SD), Stefan Hanna 
(-), Hanna Victoria Mörck (V), Stina Jansson (Fl), Jonas Segersam (KD), Ulrik Wärnsberg 
(S) och Simon Alm (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

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

Justerandes signatur 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

Sammanfattning 

Mattias Johansson (C) föreslår i en motion väckt 27 maj 2019 att uppdra åt 
utbildningsförvaltningen att utreda en modell för att införa omvända skolskjutsar 
mellan två eller flera skolor i centrala skolor och i kransorterna. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 12 februari 2020 § 29 
• Arbetsutskottets förslag 13 januari 2020 § 9 
• Tjänsteskrivelse daterad 6 november 2019 
• Bilaga 1, Motion om utredning för omvända skolskjutsar från Mattias 

Johansson (C) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 23 oktober 2019 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

§71 

Svar på motion om regelbunden kontroll på 
kommunens skolor med narkotikasökhund 
från Lisen Burmeister (SD) och Linnea Bjuhr 
(SD) 

KSN-2019-02806 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Linnea Bjuhr (SD) 
med fleras yrkande. 

Simon Alm (-) och Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för Linnea 
Bjuhr (SD) med fleras yrkande. 

Yrkanden 

Linnea Bjuhr (SD), Christer Hermansson (KD), Stefan Hanna (-) och Lisen Burmeister 
(SD) yrkar bifall till motionen. 

Helena Hedman Skoglund (L), Erik Pelling (S) och Christopher Lagerkvist (M) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Linnea Bjuhr (SD) med fleras 
yrkande att bifalla motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

Sammanfattning 

Lisen Burmeister (SD) och Linnea Bjuhr (SD) föreslår i en motion väckt 16 september 
2019 att kommunen ska verka för att Polismyndigheten genomför sökinsatser med 
narkotikasökhund på kommunens skolor. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 12 februari 2020 § 30 
• Arbetsutskottets förslag 13 januari 2020 § 10 
• Tjänsteskrivelse daterad 20 januari 2020 
• Bilaga 1, Motion om regelbunden kontroll på kommunens skolor med 

narkotikasökhund från Lisen Burmeister (SD) och Linnea Bjuhr (SD) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 21 november 2019 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§72 

Svar på motion om att införa vegetabilisk 
norm från Lovisa Johansson (Fl) och Stina 
Jansson (Fl) 

KSN-2019-02808 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (Fl) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lovisa Johansson 
(Fl) med fleras yrkande. 

Yrkanden 

Lovisa Johansson (Fl) och Stina Jansson (Fl) yrkar bifall till motionen. 

Linda Eskilsson (MP), Oscar Matti (L) och Pavlos Cavelier Bizas (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Therez Almerfors (M), Simon Alm (-), Rebecka Tyrheim (SD), Lisen Burmeister (SD), 
Jonas Peterson (C) och Eve[ina Solem (KD) yrkar avslag till motionen. 

Bestutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lovisa Johansson (Fl) med fleras 
yrkande att bifalla motionen och mot Therez Almerfors (M) med fleras yrkande att avslå 
motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och genomförs. 

Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag och votering genomförs 
för att utse motförslag. 

Bifall till Lovisa Johansson (Fl) med fleras yrkande att bifalla motionen röstar JA. Bifall 
till Therez Almerfors (M) med fleras yrkande att avslå motionen röstar NEJ. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

Med 2 ja-röster mot 35 nej-röster samt 43 som avstår och 1 frånvarande beslutar 
kommunfullmäktige att utse Therez Almerfors (M) yrkande att avslå motionen till 
motförslag. 

JA-röst avger Stina Jansson (Fl) och Lovisa Johansson (Fl). 

NEJ- röst avger Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), 
Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), 
Madeleine Andersson (M), Carolina Bringborn (M), Anna-Karin Westerlund (M), Robin 
Kronvall (M), Carolina Zanden (M), Stefan Hanna (-), Rigmor Stenmark (C), Mattias 
Johansson (C), 011e Rom lin (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åtilund (C), 
Simon Alm (-), 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), Evelina Solem (KD), Fredrik Hultman (M), 
Gunnar Hedberg (M), Karin Ericsson (C), Alexander von Uckermann (SD) och Christian 
Hermanson (KD). 

Avstår gör Erik Pelling (5), Eva Christiernin (5), Erik Dagnesjö (5), Asa' Gohari (5), Ulrik 
Wärnsberg (5), Inga-Lill Sjöblom (5), Klas-Herman Lundgren (5), Agneta Gille (5), Carl 
Lindberg (5), Ylva Stadell (5), Björn Wall (5), Hilde Klasson (5), Mattias Kristenson (5), 
Loa Mothata (5), Rafael Waters (5), Elnaz Alizadeh (5), Pavlos Cavelier Bizas (5), Anders 
Grönvall (5), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), 
Torbjörn Björlund (V), Ingela Ekrelius (V), Magne Björklund (V), Therese Rhann (V), Lalla 
Andersson (V), Mohamad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund (L), Anders A. Aronsson 
(L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L), Linda Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP), 
Helena Nordström Källström (MP), Charles Pylad (MP), Åsa Strahlemo (MP), Staffan 
Yngve (5), Dima Sarsour (5), Bedo Kaplan (5), Anette Fischer (V), Peter Nordgren (L), 
Anders Wallin (L) och Johan Edstav (MP). 

Frånvarande är Eva Edwardsson (L). 

Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot Therez Almerfors (M) 
yrkande att avslå motionen. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA. Bifall till Therez Almerfors (M) med fleras 
yrkande att avslå motionen röstar NEJ. 

Med 43 ja-röster mot 35 nej-röster samt 2 som avstår och 1 frånvarande beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

JA-röst avger Erik Pelling (5), Eva Christiernin (5), Erik Dagnesjö (5), Asal Gohari (5), 
Ulrik Wärnsberg (5), Inga-Lill Sjöblom (5), Klas-Herman Lundgren (5), Agneta Gille (S), 
Carl Lindberg (5), Ylva Stadell (5), Björn Wall (5), Hilde Klasson (5), Mattias Kristenson 
(5), Loa Mothata (5), Rafael Waters (5), Elnaz Alizadeh (5), Pavlos Cavelier Bizas (5), 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

Anders Grönvall (S), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström 
(V), Torbjörn Björlund (V), Ingela Ekrelius (V), Magne Björklund (V), Therese Rhann (V), 
Lalla Andersson (V), Mohamad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund (L), Anders A. 
Aronsson (L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L), Linda Eskilsson (MP), Rickard Malmström 
(MP), Helena Nordström Källström (MP), Charles Pylad (MP),Åsa Strahlemo (MP), 
Staffan Yngve (5), Dima Sarsour (5), Bedo Kaplan (5), Anette Fischer (V), Peter Nordgren 
(L), Anders Wallin (L) och Johan Edstav (MP). 

NEJ- röst avger Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), 
Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), 
Madeleine Andersson (M), Carolina Bringborn (M), Anna-Karin Westerlund (M), Robin 
Kronvall (M), Carolina Zanden (M), Stefan Hanna (-), Rigmor Stenmark (C), Mattias 
Johansson (C), 011e Rom lm (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åhlund (C), 
Simon Alm (-), David Perez (SD), Lisen Burmeister (SD), Linnea Bjuhr (SK Rebecka 
Tyrheim (SD), Roger Thelander (SD), Jonas Segersam (KD), Sarah Havneraas (KD), 
Margit Borgström (KD), Eva Moberg (KD), Evelina Sotem (KD), Fredrik Hultman (M), 
Gunnar Hedberg (M), Karin Ericsson (C), Alexander von Uckermann (SD) och Christian 
Hermanson (KD). 

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

Frånvarande är Eva Edwardsson (L). 

Sammanfattning 

Lovisa Johansson och Stina Jansson, båda (Fl), föreslår i en motion väckt 16 september 
2019 att införa vegetabilisk norm i alla kommunens måltidstjänster. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 12 februari 2020 § 31 
• Arbetsutskottets förslag 13 januari 2020 § 11 
• Tjänsteskrivelse daterad 13 december 2019 
• Motion om att införa vegetabilisk norm av Lovisa Johansson (Fl) och Stina 

Jansson (Fl) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

§73 

Svar på motion om öppna sammanträden i 
kommunens samtliga råd, nämnder och i 
kommunstyrelsen från Lovisa Johansson (Fl) 
och Stina Jansson (Fl) 

KSN-2019-02810 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att avslå motionen. 

Särskilt yttrande 

Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande: 
Öppenhet och tillgänglighet i våra beslutsorgan är en av grundpelarna i ett demokratiskt 
samhälle. Vi delar andemeningen bakom Feministisk Initiativs motion men inser 
samtidigt att argumenten som lyfts fram i motionssvaret är ofrånkomliga. 
Kommunfullmäktige har inte befogenhet att besluta huruvida nämndernas 
sammanträden ska vara öppna. Därför kan vi inte bifalla motionen. Däremot uppmanar 
Vänsterpartiet alla nämnder till att besluta själva om att ha öppna sammanträden. 

Yrkanden 

Stina Jansson (Fl) yrkar bifall till motionens andra att-sats samt att de övriga att-
satserna i motionen ska anses besvarande. 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till motionens andra att-sats samt i övrigt bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Justerande signatur r Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Stina Jansson (Fl) med fleras 
yrkande att bifalla motionens andra att-sats och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Stina Janssons (Fl) 
yrkande att motionens övriga att-satser ska anses besvarade och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 

Stina Jansson och Lovisa Johansson, båda (Fl), föreslår i en motion väckt 16 september 
2019 

• att sammanträden i kommunstyrelsen hålls öppna för allmänheten med 
undantag för de ärenden som är sekretessbelagda 

• att sammanträden i kommunens samtliga råd hålls öppna för allmänheten 
med undantag för de ärenden som är sekretessbelagda 

• att sammanträden i äldrenämnden hålls öppna för allmänheten med 
undantag för de ärenden som är sekretessbelagda 

• att sammanträden i valnämnden hålls öppna för allmänheten med undantag 
för de ärenden som är sekretessbelagda 

• att sammanträden i utbildningsnämnden hålls öppna för allmänheten med 
undantag för de ärenden som är sekretessbelagda 

• att sammanträden i räddningsnämnden hålls öppna för allmänheten med 
undantag för de ärenden som är sekretessbelagda, samt 

• att sammanträden i plan- och byggnadsnämnden hålls öppna för allmänheten 
med undantag för de ärenden som är sekretessbelagda. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 12 februari 2020 § 32 
• Arbetsutskottets förslag 13 januari 2020 § 12 
• Tjänsteskrivelse daterad 29 oktober 2019 
• Bilaga, Motion om öppna sammanträden i kommunens samtliga råd, nämnder 

och i kommunstyrelsen från Stina Jansson (F) och Lovisa Johansson (Fl) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

, , 



Uppsala 
kommun 

Sida 50 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

§74 

Svar på motion om räddningsaktion för 
Tämnaren från Jonas Segersam (KD) 

KSN-2019-02816 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att återremittera motionen för att fördjupa beredningen av ärendet. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för David Perez (SD) 
yrkande. 

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD) yrkar i första hand bifall till motionen och i andra hand att 
motionen återremitteras. 

Rafael Waters (S), Therez Almerfors (M), Anette Fischer (V), Rickard Malmström (MP), 
Anders Grönvall (S) och Jonas Petersson (C) yrkar att motionen återremitteras för att 
fördjupa beredningen av ärendet. 

David Perez (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Rafael Waters (S) med fleras återremissyrkande mot att avgöra 
ärendet idag och finner att kommunfullmäktige bifa[ler Rafael Waters (S) med fleras 
återremissyrkande. 

Sammanfattning 

Jonas Segersam (KD) föreslår i en motion väckt 16 september 2019 att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till en 
räddningsaktion för sjön Tämnaren. Målet bör vara att höja vattennivån och säkra 
sjöns framtida överlevnad. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

— 1 
lb 

(--4- 



Uppsala 
kommun 

Sida 51 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 12 februari 2020 § 33 
• Arbetsutskottets förslag 28 januari 2020 § 33 
• Tjänsteskrivelse daterad 25 november 2019 
• Bilaga 1, Motion om räddningsaktion för Tämnaren från Jonas Segersam (KD) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1  1 



Uppsala 
kommun 

Sida 52 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

§75 

Svar på motion om att Uppsala kommun ska 
ansluta sig till The Shift från Tobias Smedberg 
(V) 

KSN-2019-03364 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet, samt 
2. att uppdra till kommunstyrelsen att i samband med det pågående arbetet 

med bostadsförsörjningsprogram 2020-2024 utreda konsekvenserna av 
åtagandet att ansluta sig till The Shift. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Tobias Smedberg 
(V) med fleras yrkande. 

Särskilt yttrande 

Tobias Smedberg (V) lämnar följande särskilda yttrande: 
Med tanke på konsekvenserna och den stora vikten av det som lyfts fram i motionen 
menar vi att svaret på första att-satsen bör ändras till bifall så att arbetet kan komma 
igång direkt. 

Yrkanden 

Tobias Smedberg (V) och Stina Jansson (Fl) yrkar bifall till motionen och bifall till den 
andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag. 

Erik Pelling (5) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Therez Almerfors (M) och David Perez (SD) yrkar avslag till motionen och till den andra 
att-satsen i kommunstyrelsens förslag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

411,1k1  

e 



Uppsala 
kommun 

Sida 53 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2020-02-24 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer den första att-satsen i kommunstyrelsens förslag mot Tobias 
Smedberg (V) med fleras yrkande att bifalla motionen och mot Therez Aimerfors (M) 
med fleras yrkande att avslå motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

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

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt 4 november 2019 att Uppsala kommun 
ansöker om att få ansluta sig till The Shift. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 12 februari 2020 § 34 
• Arbetsutskottets förslag 28 januari 2020 § 34 
• Tjänsteskrivelse daterad 13 januari 2020 
• Bilaga, Motion om att Uppsala kommun ska ansluta sig till The Shift från 

Tobias Smedberg (V) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

,,(-' cp 



Uppsala 
kommun 

Sida 54 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

§76 

Svar på motion om lönenedtrappningsmodell 
för direktörer från Tobias Smedberg (V) 
KSN-2019-03365 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att avstå motionen. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Tobias Smedberg 
(V) med fleras yrkande med motiveringen: 
En långsiktig ambition att pressa direktörernas löner nedåt för att vara i takt med 
både kommunens ekonomiska läge och i relation till medellönen bland 
kommuninvånarna, som inte har sett sina löner öka i samma raska takt, borde vara 
en självklarhet. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Jag delar Vänsterpartiets kritik av att chefslönerna i Uppsala kommun kraftigt höjts de 
senaste tio åren. Delvis kan det rättfärdigas för de personer som fått så kallade VD-avtal 
och därför snabbt kan sägas upp om de anses vara på fel plats och därför presterar 
otillfredsställande resultat. Med tanke på att tjänstemannaansvaret är mycket begränsat 
idag, och det är politiker som är ansvariga, är det inte rimligt att ledande politikers 
arvoden ska vara mycket lägre än ledande tjänstemäns löner. Jag anser inte att 
politikernas arvoden ska höjas kraftigt för att komma i närheten av tjänstemännens utan 
anser att vi måste hitta någon lönesättningsmetod som gör att fasta löner över 100.000 
kronor per månad inte ökar. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

UP 



Uppsala 
kommun 

Sida 55 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

Yrkanden 

Tobias Smedberg (V) och Lovisa Johansson (Fl) yrkar bifall till motionen. 

Stefan Hanna (-) yrkar tillägg med: 
att utreda hur en rimlig flexibel lönemodell för chefslöner kan utformas som minimerar 
chefslöner som överstiger det arvode som kommunstyrelsens ordförande får. 

Linnea Bjuhr (SD) och Erik Pelling (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

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

Då motionen avslås ställer ordföranden inte Stefan Hannas (-) tilläggsyrkande under 
proposition. 

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt 5 november 2019 att kommunstyrelsen 
ges i uppdrag att ta fram en modell som ska sänka direktörslönerna övertid. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 12 februari 2020 § 35 
• Arbetsutskottets förslag 28 januari 2020 § 35 
• Tjänsteskrivelse daterad 13 januari 2020 
• Bilaga, Motion om lönenedtrappningsmodell för direktörer från Tobias 

Smedberg (V) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 56 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2020-02-24 

§77 

Svar på motion om neutral flaggning från 
Simon 0 Pettersson (SD) 

KSN-2019-03366 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att avslå motionen. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonas Segersam 
(KD) med fleras yrkande. 

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD), Linnea Bjuhr (SD) och David Perez (SD) yrkar bifall till motionen. 

Pavlos Cavelier Bizas (S), Markus Lagerqvist (M), Lovisa Johansson (Fl), Linda Eskilsson 
(MP), Tobias Smedberg (V), Anders A. Aronsson (L) och Jonas Petersson (C) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Jonas Segersam (KD) med fleras 
yrkande att bifalla motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 

Simon 0. Pettersson (SD) föreslår i en motion väckt 6 oktober 2019 att Uppsala 
kommun enbart ska flagga med neutrala flaggor av officiell karaktär såsom Sveriges 
flagga eller Upplands landskapsflagga. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

-1111 



Uppsala 
kommun 

Sida 57 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2020-02-24 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 12 februari 2020 § 36 
• Arbetsutskottets förslag 28 januari 2020 §36 
• Tjänsteskrivelse daterad 19 november 2019 
• Bilaga 1, Motion om neutral flaggning av Simon 0. Pettersson (SD) 
• Bilaga 2, Riktlinjer för flaggning i Uppsala kommun 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

- k AX 



Uppsala 
kommun 

Sida 58 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

§78 

Interpellation om el-sparkcyklar från Linnea 
Bjuhr (SD) 

KSN-2020-00465 
Linnea Bjuhr (SD) har ställt en interpellation till gatu- och samhällsmiljönämnden 
ordförande Rickard Malmström (MP) som besvarar densamma. 

Anföranden hålls av: Linnea Bjuhr (SD), Rickard Malmström (MP), Stefan Hanna (-), 
Magne Björklund (V) och Jonas Petersson (C). 

Justerandes sign tur Utdragsbestyrkande 

10 



Uppsala 
kommun 

Sida 59 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2020-02-24 

§79 

Interpellation om kvalitet kopplat till 
Särskilda boenden för äldre från Stefan Hanna 
(-) 

KSN-2020-00471 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

6 -,•)2 

Iiii., 

i 0 
(.'d 



- "jig Uppsala 
'kW' kommun 

 

Sida 60 (76) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-02-24 

 

§80 

Interpellation om bidrag till Ibn Rushd från 
Jonas Segersam (KD) 

KSN-2020-00462 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

'1; , 



Uppsala 
kommun 

Sida 61 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2020-02-24 

§81 

Interpellation om upphandling av 
matdistribution titt människor med rätt till 
hemtjänst från Stefan Hanna 

KSN-2020-00475 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur 

.A 
, 0 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 62 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2020-02-24 

§82 

Interpellation om sexuella trakasserier och 
övergrepp i kommunens verksamheter från 
Lovisa Johansson (Fl) 

KSN-2020-00473 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

I f (4r\j') 



g Uppsala 
kommun 

 
Sida 63 (76) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-02-24 

 

§83 

Interpellation om att skapa en "Vackra stigen" 
i Uppsala från Stefan Hanna H 

KSN-2020-00461 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur 

/ lel 
Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 64 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

§84 

Interpellation om hbtq-diplomering från 
Hanna Victoria Mörck (V) 

KSN-2020-00467 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur 

77 
i l„ 9 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 65 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

§85 

Interpellation om språkkunskaper inom 
kommunal omsorgsverksamhet från Stefan 
Hanna (-) 

KSN-2020-00474 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

r 



Uppsala 
kommun 

Sida 66 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2020-02-24 

§86 

Interpellation om kuratorer från Hanna 
Victoria Mörck (V) 

KSN-2020-00470 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

_..,.../. 
ili 



-ljut Uppsala 
kommun  

Sida 67 (76) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-02-24 

 

§87 

Interpellation om investera rpolicy från Stefan 
Hanna (-) 

KSN-2020-00468 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signa lir .. Utdragsbestyrkande 

II 

(P 



Uppsala 
kommun 

Sida 68 (76) 

Kommunfutlmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

§88 

Interpellation nya miljarder till välfärden från 
Tobias Smedberg (V) 
KSN-2020-00459 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur - Utdragsbestyrkande 
.., 



Uppsala 
kommun 

Sida 69 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

§89 

Interpellation om Försvarsmaktens expansion 
och cykelvägen vid Ulva kvarn från Stefan 
Hanna(-) 

KSN-2020-00466 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

G , 
I b 



Uppsala 
kommun 

Sida 70 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2020-02-24 

§90 

Fråga om opinionsundersökning om spårväg 
från Stefan Hanna 

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

t 94\ 



Uppsala 
kommun 

Sida 71 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

§91 

Fråga om Hemtjänsten i Svartbäcken från 
Stefan Hanna 

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Of' 4:) 



Uppsala 
kommun 

Sida 72 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

§92 

Fråga om fadderhemsprojektet från Lovisa 
Johansson (Fl) 

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

11 
C9 



-3,2j
et Uppsala 

kommun  

Sida 73 (76) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-02-24 

 

§93 

Fråga om nationella prov från Christopher 
Lagerqvist (M) 

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

sC-2g 



Uppsala 
kommun 

Sida 74 (76) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-02-24 

§94 

Fråga om jämställdhetsarbetet i Uppsala från 
Anders Sehlin (SD) 

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



   

Uppsala 
kommun 

 

Sida 75 (76) 

     

      

 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-02-24 

 

§95 

Fråga om Fairtrade från Tobias Smedberg (V) 

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerandes signatur 
.._- 1 

Utdragsbestyrkande 

r (P 



g Uppsala 
kommun  

Sida 76 (76) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-02-24 

 

§96 

Fråga om allaktivitetshuset Allis från Markus 
Lagerquist (M) 

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

-' 1W 
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