
1(24) 

upenloi 	KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Plats och tid: 

Presidium 

Ledamöter och 
ersättare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-25 

Uppsala Konsert och Kongress, sal B, 13.15 - 22.00 

Carl Lindberg (S) ordförande 
Alf Karlsson (MP) 1:e vice ordförande 
Magnus Åkerman (M) 2:e vice ordförande 

Ledamöter och ersättare redovisas i bilaga 1 

Övriga: Torkel Winbladh enhetschef 
Astrid Anker sekreterare 
Emelie Sundell sekreterare 

Utses att justera: 	Staffan Yngve (S), Therez Olsson (M) 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

4.7 

Paragrafer: 	1 - 21 

Astrid Anker, sekreter e 

Therez Olsson (M), justerare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Kommunfullmäktige 
2016-01-25 
2016-02-01 Datum för anslags nedtagande: 2016-02-23 

Sista dag för överklagande: 	2016-02-22 
Kommunledningskontoret, Stationsgatan 12 

400 Aw  
are Astriå Anker, sekrete  

Justerandes ,sign 

C 

Utdragsbestyrkande 



2(24) 

upplalue 	KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-25 

§ 1 

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Staffan Yngve (S) och Therez Olsson (M) att justera protokollet, 

att till ersättare utse Susanne Eriksson (S) och Rikard Sparby (M), samt 

att justeringen äger rum måndag den 1 februari 2016, kl 9.30, Stationsgatan 12. 

Lönecenter 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



fAupealue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

3(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-25 

§2 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa föredragningslistan med ändrad ordning i behandlingen av beslutsärenden i enlighet 
med ordförandens förslag, 

att bordlägga ärende 8 fråga av Benny Lindholm (L) om engångsutbetalning för kommunens 
kostnader för flyktingmottagande, samt 

att bordlägga ärende 12 interpellation av Benny Lindholm (L) om färdplan för flyktingmottagande. 

Ärendet 
Ordföranden föreslår ändringar i föredragningslistan enligt nedan: 

Ärende 15, Uppsala Arena, förlängning av gällande avtal samt utökning av förskott, behandlas före 
ärendena 6 och 7, motioner om att förbättra färdtjänsten och återinförande av vårdnadsbidraget. 

Ärendena 8 och 12, fråga om engångsutbetalning för kommunens kostnader för flyktingmottagande 
och interpellation om färdplan för flyktingmottagande föreslås bordläggas. 

Behandling av beslutsärenden börjar kl 14.30. 

Särskild debatt om skolan börjar kl 15.30. 

Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



4(24) 

upPlellue 	KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-25 

§3 

Anmälningsärende - antagna detaljplaner i plan- och byggnadsnämnden 

Anmäls plan- och byggnadsnämndens beslut om antagande av detaljplaner: 

den 11 december 2015, § 334, för kvarteret Städet m fl, Brillinge 3:3, Uppsala kommun. 

den 16 december 2015, § 353, för Rosendalsfältet, Uppsala kommun. 

Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



5(24) 

Uppsalalu 	 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-25 

§4 

Anmälningsärende - avsägelser förtroendevalda 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja begärda avsägelser och remittera ärendet till länsstyrelsen och valberedningen. 

Avsägelser från: 
Laila Holmström (MP) beträffande uppdraget som suppleant i Uppsala Konsert och Kongress AB. 

Emelie Öd&I (MP) beträffande uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden. 

Moni Maledsadeh (MP) beträffande uppdraget som ersättare i namngivningsnämnden. 

Johan Lundqvist (MP) beträffande uppdraget som ledamot, tillika ordförande i gatu- och 
samhällsmiljönämnden. 

Anna-Lena Arrebom (V) beträffande uppdraget som ledamot i plan- och byggnadsnämnden. 

Martin Thulin (MP) beträffande uppdraget som nämndeman i Uppsala tingsrätt. 

Yusuf Kadir (MP) beträffande uppdraget som nämndeman i Uppsala tingsrätt. 

Andreas Hellman (S) beträffande uppdraget som nämndeman i Uppsala tingsrätt. 

Johnny Häger (KD) beträffande uppdraget som nämndeman i Uppsala tingsrätt. 

Louise Hammarbäck (S) beträffande uppdraget som nämndeman i Uppsala tingsrätt. 

Cecilia Carlqvist (C) beträffande uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Daisy Kintu (Fl) beträffande uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Herman Femer (V) beträffande uppdraget som nämndeman från och med den 29 februari 2016. 

Lönecenter 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

qc 
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Up Ram 	KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-25 

§5 

Inlämnad fråga om information till skolor i Uppsala rörande förändrad 
strukturersättning. 
KSN-2016-0213 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

Ärendet 
Christopher Lagerqvist (M) ställer en fråga till utbildningsnämndens ordförande Caroline 
Andersson (S) om information till skolor i Uppsala rörande den förändrade strukturersättningen. 

Akten 

Justerwides sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-25 

§6 

Inlämnade interpellationer 
KSN-2015-0155, KSN-2016-0210, KSN-2016-0211, KSN-2016-212 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 29 februari 2016. 

Interpellationer 
Stefan Hanna (C) om den demokratiska processen. 

Anna Manell (L) om effektiviseringar av övrig personal inom gymnasieskolan. 

Mohamad Hassan (L) angående barnäktenskap. 

Jonas Segersam (KD) om övergripande säkerhet i förskolor och skolor. 

Akten 

Juster4  n es sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsalau 	 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-25 

§7 

Inlämnade motioner 
KSN-2016-0114, KSN-2016-0203, KSN-2016-0204 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Motioner: 
Anna Manell (L) om att avsätta förstelärare för arbete med särbegåvade barn. 

Mohamad Hassan (L) om att ta hänsyn till bilburna företagare vid omläggning av Uppsala 
kommuns gator. 

Mohamad Hassan (L) om att ha öppna nämndsammanträden i kommunstyrelsen, 
utbildningsnämnden och andra nämnder där det är lämpligt. 

Kommunstyrelsen 
Akten 

Utdragsbestyrkande Justypn s sign 

C— 
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upP»,I1,2 	KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-25 

§ 

Interpellation av Stefan Hanna (C) om DDR-motivet i Carolinabacken 
KSN-2015-2177 

Ärendet 
Stefan Hanna (C) ställer i sin interpellation frågan om utsmyckning i form av en muralmålning på 
markvärmecentralen i Carolinabacken är ett lämpligt och representativt motiv i ett av Uppsalas 
finaste offentliga rum. Dessutom ställs fråga om förbättrad process vid upphandling av offentlig 
konst. 

Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden, svarar att Väggmålning som ingår i konst-
projektet Souvenir är det första av flera verk som ska finnas i hela paradgatans sträckning från 
Carolina Rediviva till Vaksala Torg och att det ännu är för tidigt att dra några generella slut-
satser kring projektet. Kulturnämnden kommer under våren att anta nya riktlinjer för arbetet 
med kommunens konstnärliga gestaltningsprojekt där dialog med medborgarna är en viktig del. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Stefan Hanna (C), Peter Gustavsson (S), Mohamad Hassan (L), Kiillike 
Montgomery (MP), Eva Edwardsson (L), Pavel Gamov (SD), Jonas Segersam (KD), Arne 
Sandemo (M), Karolin Lundström(V), Torbjörn Aronsson (KD), Markus Lagerquist (M), Martin 
Wisell (KD), Mona Camara Sylvan (Fl), Simon Alm (SD), Liv Hahne (M), Ehsan Nasari (C). 

Akten 

Juster d s sign Utdragsbestyrkande 1-0  
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Uppsalai  KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-25 

§9 

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor 
KSN-2015-1931 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor enligt räddningsnämndens förslag 

Ärendet 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor anger att varje kommun ska ha ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet (3kap, 3 §) och ett för räddningstjänst (3 kap 8 §). Räddningsnämnden 
som är gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner , har överlämnat 
förslag till handlingsprogram till kommunernas fullmäktige, ärendets bilaga. 

Bland de syften handlingsprogrammet har kan nämnas att redogöra för vilka mål som ska gälla 
på lokal nivå för att åstadkomma ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor samt hur 
räddningstjänsten organiseras så att insatserna kan genomföras inom godtagbar tid och på ett 
effektivt sätt. Övriga syften är bland annat att ange hur verksamheten är organiserad, planerad och 
resurssatt, samt ange hur samverkan sker. 

Yrkanden 
Patrik Kjellin (S) yrkar, med instämmande av Hanna Mörck (V), bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Räddningsnämnden 
Akten 

Utdragsbestyrkande Just 'fides sign 
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Plalue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-25 

§ 10 

Lokala föreskrifter om gångbanerenhållning för Uppsala kommun 
KSN-2014-1376 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta lokala förskrifter om gångbanerenhållning för Uppsala kommun, enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Nuvarande föreskrifter om gångbanerenhållning antogs av kommunfullmäktige 1996. Gatu-
och samhällsmiljönämnden har lämnat förslag till revidering av dessa där den huvudsakliga 
förändringen är ett krav på fastighetsinnehavare i centrala Uppsala att utföra renhållningen 
före en viss tid på morgonen. 

Yrkande 
Maria Garfjell (MP) yrkar, med instämmande av Liv Hahne (M) och Mia Nordström (C), 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att fullmäktige bifaller förlaget. 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Akten 

Juster Ides sign 
cLO 

Utdragsbestyrkande 
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2upeaelue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-25 

§ 11 

Uppsala Arena, förlängning av gällande avtal samt utökning av förskott 
KSN-2014-0125 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bekräfta kommunstyrelsens beslut. 

Anmäls kommunstyrelsens beslut 
att förlänga nuvarande samarbetsavtal, ärendets bilaga 1, att gälla till och med den 31 december 
2016, med i övrigt oförändrade villkor, 

att under förutsättning av att 

- Uppsala Fastighetsprojekt Fas 2 AB månatligen till kommunstyrelsen redovisar det fortsatta 
arbetet i Fas 2 enligt vad som framgår av föredragningen i ärendet. 

förskottera ytterligare högst 9 miljoner kronor av tillskottet på 150 miljoner kronor med samma 
villkor som för tidigare förskott, ärendets bilaga 2, samt 

att förlänga tidigare beslut om borgen, ärendets bilaga 3, för Uppsala Fastighetsprojekt Fas 2 AB 
att gälla två år från ianspråktagande med i övrigt oförändrade villkor. 

att förlänga tidigare beslut om borgen, ärendets bilaga 3 för Uppsala Fastighetsprojekt Fas 2 AB 
att gälla två år från ianspråktagande med i övrigt oförändrade villkor. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige i Uppsala kommun har, genom beslut om samarbetsavtalet, till Uppsala 
Fastighetsprojekt Fas 2 AB beviljat ett förskott om 15 miljoner kronor av det avtalade tillskottet 
om 150 miljoner kronor, KF § 168 den 10-11 juni 2013. Därutöver har kommunstyrelsen genom ett 
senare beslut, KS § 162 den 8 oktober 2014, ställt en borgen till bolaget om 6 miljoner kronor för 
att bolaget ska kunna genomföra arbetet med att skapa en event- och arrangemangsarena i Gränby 
i det som definieras som Fas 2. Med Fas 2 förstås arbete med att dels få till stånd en detaljplan för 
arenan och dels åstadkomma full finansiering av arenan för att i Fas 3 kunna påbörja byggande av 
arenan. 

Uppsala Fastighetsprojekt Fas 2 AB, bolaget, bedriver arbete med att realisera Uppsala Eventcenter 
i Gränby; En arena för upplevelser, kongresser, konferenser och idrott som ska tillföra Uppsala 
kapacitet inom ett område som idag är underförsörjt med sådana verksamheter. 

Justerandes sign 

Aso 
Utdragsbestyrkande 
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2upnelue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-25 

§ 11 (forts) 

Yrkanden 
Rickard Malmström (MP yrkar, med instämmande av Marlene Burwick (S) och Markus 
Lagerquist (M), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anförande hålls av Mohamad Hassan (L). 

Besluts gång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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emloi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-25 

§ 12 

Motion av Mohamad Hassan (FP) om att snarast förbättra färdtjänsten i 
Uppsala 
KSN-2015-0508 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Tjänstgörande ledamöter i (L) och (SD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Ärendet 
Motionen tar bland annat upp fråga om att införa restidsgaranti, avgiftsfri kollektivtrafik för 
personer med färdtjänst, system med fri ledsagare återinförs och dygnet-runt-bemanning för 
telefontider. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD), bifall till motionen. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anförande hålls av Mia Nordström (C). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och Mohamad 
Hassans (L) bifallsyrkande till motionen å andra sidan och finner att fullmäktige bifaller kommun-
styrelsens förslag. 

Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

t\1(  
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upplelue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-25 

§ 13 

Särskild skolpolitisk debatt 
KSN-2015-2354 

Kommunfullmäktige håller särskild skolpolitisk debatt. 

Ärendet 
Fredrik Ahlstedt (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) har i 
enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning lämnat in en begäran om särskild skolpolitisk 
debatt. Bilaga A § 13. 

Kommunfullmäktige behandlade begäran vid sammanträdet den 7 december och beslutade att 
särskild skolpolitisk debatt skulle hållas vid fullmäktiges sammanträde den 25 januari 2015. 

Debatten har delats in i två avsnitt. I det första avsnittet, som delats in i tre omgångar, har samtliga 
parter en föranmäld talare. Talarordningen utgår från partiernas representation i fullmäktige. 

I det andra avsnittet är debatten fri för alla ledamöter att delta. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Caroline Andersson (S), Christopher Lagerqvist (M), Linda Eskilsson (MP), 
Sverker Aslund (V), Anna Manell (L), Stefan Hanna (C), Simon Alm (SD), Martin Wisell (KD), 
Mona Camara Sylvan (Fl), Anne Lennartsson (C), Maria Gardfjell (MP), Mohamad Tahir (MP), 
Markus Lagerquist (M), Gunilla Oltner (S), Klas-Herman Lundgren (5), Mohamad Hassan (L), 
Eshan Nasari (C), Jonas Segersam (KD), Torbjörn Aronsson (I(D) och Karolin Lundström (V). 

Akten 

Utdragsbestyrkande JusterAnd s sign 



Juster ndes sign 

16(24) 

'2 inne» KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-25 

§14 

Motion av Simon Alm (SD) om återinförande av vårdnadsbidraget i Uppsala 
kommun 
KSN-2015-1808 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Reservation 
Tjänstgörande ledamöter i (KD) reserverar sig till förmån för bifall till återremiss av ärendet. 

Tjänstgörande ledamöter i (SD) reserverar sig till förmån för bifall till återremiss i första hand 
och bifall till motionen i andra hand. 

Ärendet 
I motionen föreslås att kommunfullmäktige fattar beslut om att återinföra vårdnadsbidraget i 
Uppsala kommun, vilket avskaffades av utbildningsnämnden februari 2015.Dessutom yrkas att 
kommunstyrelsen tillskriver regeringen om att återinföra det kommunala vårdnadsbidraget. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar återremiss av ärendet med motivering i enlighet KD-reservationen i 
kommunstyrelsen. 

Simon Alm (SD) yrkar, med instämmande av Pavel Gamov (SD), i första hand bifall till Jonas 
Segersams (KD) yrkande på återremiss och i andra hand bifall till motionen. 

Liza Bathius (V) yrkar, med instämmande av Mattias Kristenson (S), bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut, innebärande avslag på motionen. 

Anföranden hålls av Linda Eskilsson (MP), Mona Camara Sylvan (Fl), Ilona Szatmåri Waldau (V), 
Martin Wisell (KD), Christopher Lagerqvist (M), Torbjörn Aronsson (KD), Caroline Andersson 
(S), Anna Manell (L), Maria Gardfiell (MP), Therez Olsson (M) och Marlene Burwick (S). 

Utdragsbestyrkande co 



Justerandes sign 
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Relä 	KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-25 

§ 14 (forts) 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ärendets avgörande denna dag å ena och återremissyrkande från 
Jonas Segersam (KD) å andra sidan och finner att fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras denna 
dag. 

Votering begärs och verkställs. Ja-röster avges för bifall till att ärendet ska avgöras denna dag, 
nej-röster för bifall till återremiss av ärendet. Kommunfullmäktige beslutar med 64 ja-röster mot 
15 nej-röster att ärendet ska avgöras denna dag. 2 ledamöter är frånvarande vid omröstningen. 
Voteringslista 1 redovisar hur enskilda ledamöter har röstat. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut, innebärande avslag på 
motionen å ena och Simon Alms (SD) bifallsyrkande till densamma å andra sidan och finner att 
fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Akten 

Utdragsbestyrkande kyt 
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1.3  Plelue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-25 

§15 

Valärende 
KSN-2016-0004 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att förrätta val i enlighet med valberedningens förslag, med vid sammanträdet lagda förslag, 
bilaga A § 15. 

att omedelbart justera val av ledamot, tillika ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden, 
bilaga B § 15, samt 

att till ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning utse Tomas Karlsson (Fl). 

Ärendet 
I ärendet föreligger valberedningens protokoll från den 21 januari 2016, bilaga A § 15. 

Vid sammanträdet lagda förslag antecknas med kursiv stil i valberedningens protokoll. 

Ordföranden föreslår omedelbar justering av val av ledamot, tillika ordförande, i gatu- och 
samhällsmiljönämnden. 

Ordföranden föreslår till ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning Tomas Karlsson (Fl). 

De valda 
Berörda organ 
Lönecenter 
Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upemloi 	KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-25 

§ 16 

Interpellation av Jonas Segersam (KD) om att tillvarata Uppsala kommuns 
intressen gentemot Sverigeförhandlingen och staten 
KSN-2015-2179 

Ärendet 
Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att bland annat förhandla om medfinansiering för 
ett nytt höghastighetsjärnvägsnät i södra Sverige, medfinansiering för tillgänglighetsförbättringar i 
infrastruktur i storstadslänen och att pröva möjligheterna till medfinansiering för infrastruktur-
åtgärder för förbättrad tillgänglighet i norra Sverige. 

Jonas Segersam (KD) frågar hur Uppsala kommun agerar gentemot Sverigeförhandlingen för att 
inte bli marginaliserad av en eventuell utbyggnad av snabbtåg Stockholm-Göteborg och Stockholm-
Malmö, hur kommunen agerar för att få tillstånd nödvändiga investeringar i ostkustbanan (fyrspår) 
och Aroslänken och om det finns möjlighet att få en järnvägsdepå för snabbtåg till Uppsala. 

Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande, svarar att i frågan om järnvägsnät för 
höghastighetståg har Sverigeförhandlingen ett geografiskt begränsat uppdrag där Uppsala inte ingår. 
För Ostkustbanan och Aroslänken har kommunen tillsammans med Regionförbundet agerat och 
Trafikverket har en skyldighet att inleda planeringsprocessen för sträckan. I frågan om järnvägsdepå 
för snabbtåg har kommunen informerat ansvariga att det finns beredskap inom kommunen i denna 
del. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Jonas Segersam (KD), Marlene Burwick (S) och Johan Edstav (MP). 

Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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upente KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-25 

§17 

Interpellation av Jonas Segersam (KD) om handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism 
KSN-2015-2358 

Ärendet 
Jonas Segersam (KD) frågar vad Uppsala kommun gör för att motverka radikalisering och 
våldsbejakande extremism och om det finns någon kartläggning av hur stort problemet är och 
vad som görs för att förebygga att våldsbejakande extremism får fäste. 

hona Szatmåri Waldau (V) svarar att arbetet har kocentrerats till kunskapsinsamling och upp-
byggnad av strukturer för att underlätta samverkan mellan olika delar av samhället samt fånga upp 
eventuell oroväckande utveckling innan den eskalerar. Den samlade bedömningen är att problemet 
inte är av en allvarlig art i Uppsala, men det är kommunens ansvar att utveckla arbetsmetoder som 
både är förebyggande och förmår inhämta information om förändrade förhållanden som skulle 
innebära ett behov av ett nytt förhållningssätt. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Jonas Segersam (KD), Ilona Szatmåri Waldau (V), Mats Gyllander (M), Stefan 
Hanna (C), Marlene Burwick (S), Simon Alm (SD), Mona Camara Sylvan (Fl), Pavel Gamov (SD). 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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uppaelue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-25 

§18 

Interpellation av Anna Manell (FP) om elever som försvinner eller gifts bort 
KSN-2015-2180 

Ärendet 
Anna Manell (L) ställer i interpellationen frågor kring hur många elever försvunnit under 
sommarlovet, hur säkerställs att det finns rutiner för personal vid misstanke om bortgifte och hur 
kommunen arbetar förebyggande i frågan och säkerställer kunskap och uppföljning att elever som 
bör gå i skolan också gör det. 

Caroline Andersson (S), ordförande i utbildningsnämnden, svarar att det finns system för 
uppföljning och kontroll att barn som är skolpliktiga också har en skolplacering. För den inte 
obligatoriska skolan finns en skyldighet att rapportera så kallade avbrott så att en uppföljning kan 
göras av Aktivitetsansvaret, en del av arbetsmarknadsförvaltningen. I övrigt så arbetar kommunen 
aktivt för att förebygga hedersrelaterat förtryck och samarbetar med aktörer med god insyn och 
kunskap om problematiken. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Anna Manell (L) och Caroline Andersson (S). 

Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upekelo, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-25 

§ 19 

Interpellation av Torbjörn Aronson (KD) om placeringar av flyktingar i hem 
KSN-2015-2499 

Ärendet 
Torbjörn Aronsson (KD) frågar bland annat om hur stor del av ensamkommande flyktingbarn som 
placeras i familjehem och kostnader för dessa, samt vad som görs för att engagera fler familjehem 
och hur man arbetar för att få fler kontaktfamiljer. 

Ingrid Burman (V), ordförande i socialnämnden, konstaterar i sitt svar att det behövs ett brett 
samarbete med olika aktörer för att kunna erbjuda bra boenden för flyktingar. Idag är cirka 60 
procent av ensamkommande flyktingbarn placerade i familjehem. Det pågår ett fortlöpande 
arbete från kommunen att informera om möjligheten att bli familjehem och kontaktfamilj 

Anföranden 
Anföranden hålls av Torbjörn Aronsson (KD), Ingrid Burman (V), Tarja Onegård (MP) och 
Jonas Segersam (I(D). 

Akten 

Juste andes sign Utdragsbestyrkande 



Justera des sign 
, 
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upplelue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01 -25 

§ 20 

Svar på fråga om information till skolor i Uppsala rörande förändrad 
strukturersättning. 
KSN-2016-0213 

Ärendet 
Christopher Lagerqvist (M) ställer en fråga till utbildningsnämndens ordförande Caroline 
Andersson (S) om information till skolor i Uppsala rörande den förändrade strukturersättningen. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Caroline Andersson (S) och Christopher Lagerqvist (M). 

Akten 

Utdragsbestyrkande 
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551 Pleal.fi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-25 

§ 21 

Motioner inlämnade vid sammanträdet 
KSN-2016-0242, KSN-2016-0244, KSN-2016-0245, KSN-2016-0247 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Motioner 
Ordföranden anmäler och föredrar i korthet vid sammanträdet inlämnade motioner från: 

Simon Alm (SD) om folkomröstning angående kommunalt invandrarstopp. 

Simon Alm (SD) om att förbättra bygglovsprocessen i Uppsala kommun. 

Jonas Segersam (KB) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 

Jonas Segersam (KD) angående DDR-konsten. 

Akten 

Utdragsbestyrkan de Justerandes sign 



Bilaga 1 

Närvarologg för ordinarie ledamöter 
Uppsala kommunfullmäkti es sammanträde den 25 januari 2016 klockan 22:08:45. 

Ledamot Logg 
Marlene Burwick (S) Deltar i upprop kl. 13:16 
Erik Pelling (S) Patrik Kjellin autoers. kl. 13:25 
Caroline Andersson (S) Deltar i upprop kl. 13:16 
Ulrik Wärnsberg (S) Deltar i upprop 2 kl. 13:16 
Hilde Klasson (S) Deltar i upprop 2 kl. 13:16 
Gustav Lantz (S) Kerstin Westman ers. kl. 13:25 
Elnaz Alizadeh (S) Björn Wall ers. kl. 13:25 
Peter Gustavsson (S) Deltar i upprop kl. 13:16 
Loa Mothata (S) Deltar i upprop kl. 13:16 
Carl Lindberg (S) Deltar i upprop kl. 13:16 
Rahima Ortac (S) Gunilla Oltner ers. kl. 13:26 
Staffan Yngve (S) Deltar i upprop kl. 13:16 
Monica östman (S) Maria Gauffin-Röjestål autoers. kl. 13:16 
Inga-Lill Sjöblom (S) Deltar i upprop kl. 13:16 
Susanne Eriksson (S) Deltar i upprop kl. 13:16 
Mattias Kristenson (S) Deltar i upprop kl. 13:16 

Eva Christiernin (S) Deltar i upprop kl. 13:16 ,utgår kl. 20:08 (pil), Sanna Eliasson ers. kl. 20:09 
(p11) 

Ove Hjorth (S) Deltar i upprop kl. 13:16 , utgår kl. 21:00 (p19), Bedo Kaplan ers. kl. 21:00 
(p19) 

Agneta Erikson (S) Rafael Waters autoers. kl. 13:16 
Klas-Herrman Lundgren (S) Deltar i upprop kl. 13:16 

Ylva Stade!' (S) Maria Patel autoers. kl. 13:16 till kl. 13:31 (p1), ord. ankom kl. 13:31 (p1), 
utgår kl. 19:47 (p11), Kjell Viberg ers. kl. 19:47 (p11) 

Stavros Giangozoglou (S) Bedo Kaplan autoers. kl. 13:16 till kl. 13:22, Maria Patel ers. kl. 14:36 (p14) 

Fredrik Ahlstedt (M) Deltar i upprop kl. 13:16 , utgår kl. 16:33 (p6), Arne Sandemo ers. kl. 16:33 
(p6) 

• Therez Olsson (M) Deltar i upprop kl. 13:16 
Marta Obminska (M) Hannes Beckman autoers. kl. 13:16 
Liv Hahne (M) Deltar i upprop kl. 13:16 

Alexandra Westman (M) Deltar i upprop kl. 13:16, utgår kl. 16:59 (p7), Mats Hansen ers. kl. 16:59 
(P7) 

Markus Lagerquist (M) Deltar i upprop kl. 13:16 
Cecilia Forss (M) Deltar i upprop kl. 13:16 
Mats Gyllander (M) Deltar i upprop kl. 13:16 
Christopher Lagerqvist (M) Deltar i upprop kl. 13:16 

Kristian P Ljun gberg (M) Arne Sandemo autoers. kl. 13:16 till kl. 15:04 (p8), ord. ankom kl. 15:04 (p8), 
utgår kl. 18:01 (p7), Bekir Jusufbasic ers. kl. 18:02 (p7) 

Magnus Åkerman (M) Deltar i upprop kl. 13:16 
Rickard Sparby (M) Deltar i upprop kl. 13:16 
Gunnar Hedberg (M) Deltar i upprop kl. 13:16 
Sofia Spolander (M) Deltar i upprop kl. 13:16 
Inger Söderberg (M) Deltar i upprop kl. 13:16 , utgår kl. 21:44 (p28) 
Maria Gardfjell (MP) Deltar i upprop kl. 13:16 
Rickard Malmström (MP) Deltar i upprop kl. 13:16 
Linda Eskilsson (MP) Deltar i upprop kl. 13:16 
Johan Lundqyjst (MP) K011ike Montgomery autoers. kl. 13:16 
Mohamad Tahir (MP) Deltar i upprop kl. 13:16 
Tarja Onegård (MP) Deltar i upprop kl. 13:16 
Alf Karlsson (MP) Deltar i upprop kl. 13:16 
Eva Adler (MP) Asa Puide autoers. kl. 13:16 till kl. 15:04 (p8), ord. ankom kl. 15:04 (p8) 
Trond Svendsen (MP) Deltar i upprop kl. 13:16 
Johan Edstav (MP) Deltar i upprop kl. 13:16 

V' 



Bilaga 1 

Ledamot Logg 
Ahmad Orfali (MP) Deltar i upprop kl. 13:16 
Vakant (MP) Jonas Andersson autoers. kl. 13:16 
Hona Szatnnåri Waldau (V) Deltar i upprop kl. 13:16 
Hanna Mörck (V) Deltar i upprop kl. 13:16 
Sverker Aslund (V) Deltar i upprop kl. 13:16 
Javiera Cifuentes (V) Karolin Lundström autoers. kl. 13:16 
Tobias Smedberg (V) Deltar i upprop kl. 13:16 
Liza Boäthius (V) Deltar i upprop kl. 13:16 
Kjell Haglund (V) Deltar i upprop kl. 13:16 
Edip Akay (V) Deltar i upprop kl. 13:16 
Mohamad Hassan (L) Deltar i upprop kl. 13:16 
Anna Manell (L) Deltar i upprop kl. 13:16 
Eva Edwardsson (L) Deltar i upprop kl. 13:16 

Benny Lindholm (L) Agneta Simonsson ers. kl. 13:26 

Anders A Aronsson (L) Deltar i upprop kl. 13:16 
Anders Westerlind (L) Peter Nordgren autoers. kl. 13:16 
Urban Wästljung (L) Deltar i upprop kl. 13:16 
Stefan Hanna (C) Deltar i upprop kl. 13:16 
Anne Lennartsson (C) Deltar i upprop kl. 13:16 
()dan Berglund (C) Deltar i upprop kl. 13:16 

Mia Nordström (C) 
Cecilia Oksanen autoers. kl. 13:16 till kl. 13:23, Karin Ericsson ers. kl. 13:26 
till kl. 13:29 (p1), Karin Ericsson ers. kl. 13:30 (p1) till kl. 14:16 (p13), Ulf 
Schmidt ers. kl. 14:16 (p13) till kl. 15:11 (p31), ord. ankom kl. 15:11 (p31) 

Ehsan Nasari (C) Deltar i upprop kl. 13:16 

Cecilia Carl vist (C) Ulf Schmidt autoers. kl. 13:16 till kl. 13:29 (p1), Ulf Schmidt ers. kl. 13:30 (p1) 
till kl. 14:16 (p13), Karin Ericsson ers. kl. 14:16 (p13) 

Pavel Gamov (SD) Deltar i upprop kl. 13:16 
Simon Alm (SD) Deltar i upprop kl. 13:16 
Mikael Johansson (SD) Deötar i upprop kl 13.16 

David Perez (SD) Anders Sehlin ers. kl. 13:28 (p1) till kl. 16:10 (p5), ord. ankom kl. 16:10 (p5) 

Sven Walfridsson (SD) Deltar i upprop kl. 13:16 
Martin Wisell (KD) Deltar i upprop kl. 13:16 
Jonas Segersam (KD) Deltar i upprop kl. 13:16 
Torbjörn Aronson (KD) Deltar i upprop kl. 13:16 

Margit Borgström (KD) Ulla Johansson autoers. kl. 13:16 till kl. 16:05 (p4), ord. ankom kl. 16:05 (p4) 

Mona Camara Sylvan (Fl) Deltar i upprop kl. 13:16 
Tornas Karlsson (Fl) Deltar i upprop kl. 13:16 



Bilaga 1 

Närvarologg för ersättare 
U sala kommunfullmäkti es sammanträde den 25 januari 2016 klockan 22:08:45. 

Ersättare Logg 
* Patrik Kjellin (S) Ers. deltar i upprop kl. 13:16 
*Kjell Viberg (S) Ankommer. kl. 15:07 (p9) 
*Sanna Eliasson (S) Ankommer. kl. 15:28 (p10) 
*Peder Granath (S) 
* Maria Gauffin-Röjestål (S) Ers. deltar i upprop kl. 13:16 
*Rafael Waters (S) Ers. deltar i upprop kl. 13:16 
* Maria Patel (S) Ers. deltar i upprop kl. 13:16 
* Bedo Kaplan (S) Ankommer kl. 15:28 (p10) 
*Kerstin Westman (S) Ers. deltar i upprop kl. 13:16 
* Björn Wall (S) Ers. deltar i upprop kl. 13:16 
* Gunilla Oltner (S) Ers. deltar i upprop kl. 13:16 
* Hannes Beckman (M) Ers. deltar i upprop kl. 13:16 
*Arne Sandemo (M) Ers. deltar i upprop kl. 13:16 
* Johan Carlsson (M) 
*Carolina Bringborn Anadol (M) 
* Mats Hansen (M) Ankommer kl. 13:56 (p13) 
* Lars Harlin (M) 
* Bekir Jusufbasic (M) Ers. deltar i upprop kl. 13:16 
*Vakant (M) 
* K011ike Montgomery (MP) Ers. deltar i upprop kl. 13:16 
*Asa Puide (MP) Ers. deltar i upprop kl. 13:16 
* Jonas Andersson (MP) Ers. deltar i upprop kl. 13:16 

* Helena Nordström-Källström (MP) Ers. deltar i upprop kl. 13:16 

* Per-Eric Rosen (MP) Ers. deltar i upprop kl. 13:16 
* Siw Björkgren (MP) Ers. deltar i upprop kl. 13:16 
* Karolin Lundström (V) Ers. deltar i upprop kl. 13:16 
* Lars-Håkan Andersson (V) Ers. deltar i upprop kl. 13:16 
* Florian Burmeister (V) Ers. deltar i upprop kl. 13:16 , utgår kl. 16:43 (p6) 

* Bodil Brutemark (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 09:32 , ers. deltar i upprop 2 kl. 13:16 , utgår kl. 
21:19 (p21) 

* Malin Sjöberg Högrell (L) 
* Peter Nordgren (L) Ers. deltar i upprop kl 13.16 
*Agneta Simonsson (L) Ers. deltar i upprop kl. 13:16 
*Thea Andersson (L) Ers. deltar i upprop kl. 13:16 
* Cecilia Oksanen (C) 

* Ulf Schmidt (C) Ers. deltar i upprop kl. 13:16 

*Karin Ericsson (C) Ers. deltar i upprop kl 13:16. 

* Pirita Ouchterlony-Simu (SD) 
*Anders Sehlin (SD) Ers. deltar i upprop kl 13:16 
* Lisen Burmeister (SD) Ers. deltar i upprop kl. 16.16 
* Ulla Johansson (KD) Ers. deltar i upprop kl. 13:16 
* Ingemar Wirsen KO) Ankommer kl. 17:13 (p7) 
*Sadaf Nasiripour (Fl) 
* Daisy Kintu (Fl) 
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Bilaga A § 13 

Alliansen begär skolpolitisk debatt 

Den rödgröna majoriteten har under sitt första år som ledning för Uppsala kommun och dess skolor 
aviserat en rad förändringar inom skolan. Under en kort tidsperiod har de rödgröna lyft fram inte 
mindre än fyra mycket stora förändringar som påverkar många Uppsalabor, barn och vuxna. Senast 
beslutades det att CIS, centrum för introduktion i skola, skulle läggas ner innan ett tydligt alternativ 
fanns på plats. Detta kan visa sig problematiskt i en tid då många flyktingbarn ska beredas plats i 
skolorna och det inte finns utrymme för en otydlig organisation eller ansvarsfördelning. Nyligen 
fattades beslut om ett förändrat antal timmar i förskolan för barn vars föräldrar är arbetslösa eller 
föräldralediga. Nedlagda Brantingskolan ska nu renoveras och byggas om tvärt emot tidigare beslut, 
utan att en ny behovsanalys genomförts och elevunderlag säkert finns. Karusellen kring BLIC-
klasserna på Kvarngärdesskolan är ytterligare ett exempel. 

Vii Alliansen saknar en tydlig rödgrön skolpolitik. För att känna trygghet i de beslut som tas behöver 
Uppsalaborna en konkret beskrivning av de rödgrönas ambitioner och planer för kommunens 
skolverksamhet. I stället för ad hoc-beslut krävs ordentliga utredningar, konsekvensanalyser, 
långsiktighet och ett helhetsperspektiv som grund för de beslut som tas. Idag saknas allt detta. 

Ett stort demokratiskt problem är att beslut tas utan öppenhet, större möjligheter till diskussion och 
inflytande för Uppsalas invånare eller den politiska oppositionen. Alldeles för mycket är dolt och så 
väl oppositionspolitiker som berörda blir informerade i sista stund. Som ledning för Uppsala kommun 
är man naturligtvis tvungen att ibland fatta svåra och smärtsamma beslut, det var vi också tvungna 
till. Skillnaden är dock att vi var öppna med processen och vi lyssnade till Uppsalabornas och 
oppositionens synpunkter. Vi stängde aldrig ute media eller andra berörda från öppna möten, utan 
hade bra dialoger och fick beröm av många för att vi var tydliga med vad som var på gång och vår syn 
på saken. Trots det var den dåvarande rödgröna oppositionen kritisk då de ansåg att vi inte var 
tillräckligt demokratiska. Det arbetssätt som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
tillämpar idag går tvärtemot deras paroll om demokrati, inflytande, transparens och framförhållning. 

Det är viktigt att Uppsalas invånare har insyn och påverkansnriöjligheter. Därför vill vi i Alliansen nu 
använda vår demokratiska rätt att kalla kommunfullmäktige till en särskild skoldebatt som tydliggör 
den rödgröna skolpolitiken. Detta som en konsekvens av oviljan att presentera en sammanhållen 
skolpolitik och motståndet mot offentliga nämndmöten i Utbildningsnämnden. Vi i Alliansen vill på 
detta sätt få majoriteten att offentligt deklarera sin skolpolitik och tydliggöra vilka beslut och 
åtgärder som de avser ta framöver för att komma tillrätta med de stora utmaningar som finns inom 
skolverksamheten. 

Alliansen begär utifrån ovanstående skrivelse snarast en skolpolitisk debatt i fullmäktige och önskar 
att detta planeras in i samband med ett ordinarie sammanträde. 

För Moderaterna - Fredrik Ahlstedt 
För Liberalerna - Mohamad Hassan 
För Centerpartiet - Stefan Hanna 
För Kristdemokraterna -Jonas Segersam 



Bilaga A § 14 

Voteringslista nr. 1 
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 2016 klockan 20:23:54. 
7. Motion av Simon Alm (SD) om återinförande av vårdnadsbidraget i Uppsala kommun. Avslag 
återremiss röstar ja, bifall återremiss röstar nej  

Ledamöter Parti Kret  Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Marlene Burwick (S) Alla X 
Erik Pelling (S) Alla Patrik Kjellin X 
Caroline Andersson (S) Alla X 
Ulrik Wärnsberg (S) Alla X 
Hilde Klasson (S) Alla X 
Gustav Lantz (S) Alla Kerstin Westman X 
Elnaz Alizadeh (S) Alla Björn Wall X 
Peter Gustavsson (S) Alla X 
Loa Mothata (S) Alla X 
Carl Lindberg (S) Alla X 
Rahima Ortac (S) Alla Gunilla Oltner X 
Staffan Yngve (S) Alla X 
Monica östman (S) Alla Maria Gauffin-Röjestål X 
Inga-Lill Sjöblom (S) Alla X 
Susanne Eriksson (S) Alla X 
Mattias Kristenson (S) Alla X 
Eva Christiernin (S) Alla Sanna Eliasson X 
Ove Hjorth (S) Alla X 
Agneta Erikson (S) Alla Rafael Waters X 
Klas-Herrman Lundgren (S) Alla X 
Ylva Stadell (S) Alla Kjell Viberg X 
Stavros Giangozoglou (S) Alla Maria Patel X 
Fredrik Ahlstedt (M) Alla Arne Sandemo X 
Therez Olsson (M) Alla X 
Marta Obminska (M) Alla Hannes Beckman X 
Liv Hahne (M) Alla X 
Alexandra Westman (M) Alla Mats Hansen X 
Markus Lagerquist (M) Alla X 
Cecilia Forss (M) Alla X 
Mats Gyllander (M) Alla X 
Christopher Lagerqvist (M) Alla X 
Kristian P Ljungberg (M) Alla Bekir Jusufbasic X 
Magnus Åkerman (M) Alla X 
Rickard Sparby (M) Alla X 
Gunnar Hedberg (M) Alla X 
Sofia Spolander (M) Alla X 
Inger Söderberg (M) Alla X 
Maria Gardfjell (MP) Alla X 
Rickard Malmström (MP) Alla X 
Linda Eskilsson (MP) Alla X 
Johan Lundqvist (MP) Alla Kallike Montgomery X 
Mohamad Tahir (MP) Alla X 
Tarja Onegård (MP) Alla X 
Alf Karlsson (MP) Alla X 
Eva Adler (MP) Alla X 
Trond Svendsen (MP) Alla X 
Johan Edstav (MP) Alla X 
Ahmad Orfali (MP) Alla X 
Vakant (MP) Alla Jonas Andersson X 
Hona Szatmåri Waldau (V) Alla X 

Transport: 50 0 0 0 



Transport: 50 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret  Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Hanna Mörck (V) Alla X 
Sverker Aslund (V) Alla X 
Javiera Cifuentes (V) Alla Karolin Lundström X 
Tobias Smedberg (V) Alla X 
Liza Boäthius (V) Alla X 
Kjell Haglund (V) Alla X 
Edip Akay (V) Alla X 
Mohamad Hassan (L) Alla X 
Anna Manell (L) Alla X 
Eva Edwardsson (L) Alla X 
Benny Lindholm (L) Alla Agneta Simonsson X 
Anders A Aronsson (L) Alla X 
Anders Westerlind (L) Alla Peter Nordgren X 
Urban Wästljung (L) Alla X 
Stefan Hanna (C) Alla X 
Anne Lennartsson (C) Alla X 
Örjan Berglund (C) Alla X 
Mia Nordström (C) Alla X 
Ehsan Nasari (C) Alla X 
Cecilia Carlqvist (C) Alla Karin Ericsson X 
Pavel Gamov (SD) Alla X 
Simon Alm (SD) Alla X 
Mikael Johansson (SD) Alla X 
David Perez (SD) Alla X 
Sven Walfridsson (SD) Alla X 
Martin Wisell (KD) Alla X 
Jonas Segersam (KD) Alla X 
Torbjörn Aronson (KD) Alla X 
Margit Borgström (KD) Alla X 
Mona Camara Sylvan (Fl) Alla X 
Tomas Karlsson (Fl) Alla X 

SUMMA: 64 15 0 2 
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IL» plelue 	VALBEREDNINGEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

Plats och tid: 	Stationsgatan 12, Storskogen, kl: 8.00 — 8.15 

Ledamöter: 	Agneta Eriksson (S), ordförande 	Ersättare: 
Alf Karlsson (MP) 
Anders A. Aronsson (L) 
Anne Lennartsson (C) 
David Perez (SD) 

Jonas Andersson (MP) 
Javiera Cifuentes (V) tjg. 
Örjan Berglund (C) 

Övriga deltagare. -Askriti—Adikef, sekreterare 
f_vvkIt SwA4Q-U 

Utses att justera: 	Javiera Cifuentes (V) 	 Paragrafer: 	1-6 

Underskrifter: 
6 

" 	  
&deja Cifuentes (V), justerare Agneta Eriksson, Eriksson, ordförande 

Emilie Sundell, sekreterare 

'3A°P 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§1 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 

Valberedningen beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§2 

Val av justerare 

Beslut 

Valberedningen beslutar 

att utse Javiera Cifuentes (V) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

'4L- u 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§3 

Avsägelser och entlediganden 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att entlediga följande förtroendevalda från sina uppdrag: 

Uppsala Konsert och Kongress AB Suppleant Laila Holmström (MP) 

Utbildningsnämnden Ersättare Eme lie Ö&n (MP) 

Namngivningsnämnden Ersättare Moni Maleksadeh (MP) 

Gatu- och samhällsm i lj önämnden ledamot 
tillika ordförande 

Johan Lundqvist (MP) 

Plan- och byggnadsnämnden Ledamot Anna-Lena Arreborn (V) 

Uppsala tingsrätt Nämndeman Martin Thulin (MP) 

Uppsala tingsrätt Nämndeman Yusuf Kadir (MP) 

Uppsala tingsrätt Nämndeman Andreas Hellman (S) 

Uppsala tingsrätt Nämndeman Johnny Häger (KD) 

Kommunfullmäktige 

C 
Utdragsbestyrkande 



upP,fal.fi KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Datum 	 Diarienummer 
2016-0 1-2 1 

Kommunfullmäktiges valberedning 

Fyllandsval 

Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att förrätta nedanstående val: 

Nämnd, bolag stiftelse 
mm./Uppdrag 

Uppdragsperiod 
t.o.m datum 

Namn Parti 

Uppsala Parkerings AB 

Suppleant Gäller intill slutet av den bolags- 
stämma som följer efter nästa val 
till kommunfullmäktige. 

Bordläggs (S) 

Namngivningsnämnden 

Ledamot 2018-12-31 Bordläggs (KD) 

Namngivningsnämnden 

Ersättare 2018-12-31 Bordläggs (MP) 

Regionförbundet i Uppsala län 

Ersättare 2018-12-31 Lisen Burmeister (SD) 

Utbildningsnämnden 

Ersättare 2018-12-31 Bordläggs (MP) 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 

Ledamot, tillika ordförande 2016-04-30 Maria Gardfjell (MP) 

Plan- och byggnadsnämnden 

Ledamot 2018-12-31 Florian Burmeistser (V) 

Plan- och byggnadsnämnden 

Ersättare 2018-12-31 Johanna Dahlgren (V) 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

Nämnd, bolag stiftelse 
mm./Uppdrag 

Uppdragsperiod 
t.o.m datum 

Namn Parti 

Uppsala tingsrätt 

Nämndeman 2019-12-31 Bordläggs (MP) 

Uppsala tingsrätt 

Nämndeman 2019-12-31 Bordläggs (MP) 

Uppsala tingsrätt 

Nämndeman 2019-12-31 Viktor Olofsson (S) 

Uppsala tingsrätt 

Nämndeman 2019-12-31 Bordläggs (KD) 

Uppsala tingsrätt 

Nämndeman 2019-12-31 Tina Zethraeus (V) 

Uppsala tingsrätt 

Nämndeman 2016-03-01-2019-12-31 Emma Lähr (V) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign -r 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§5 

Sammanträdestider 2016 

Beslut 

att valberedningen sammanträder på nedanstående datum: 

Torsdag 21 januari kl. 8.00 
Torsdag 25 februari kl. 8.00 
Torsdag 17 mars kl. 8.00 
Torsdag 21 april kl. 8.00 
Torsdag 26 maj kl. 8.00 
Torsdag 9 juni kl. 8.00 

Torsdag 1 september kl. 8.00 
Torsdag 29 september id. 8.00 
Torsdag 3 november kl. 8.00 
Torsdag 8 december kl. 8.00 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-21 

§6 

Övriga frågor 

Förslag till beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Att rätta beslut i kommunfullmäktige 30 mars 2015 om val för utbildningsnämnden, så att val av 
ledamot rättas till ersättare. 

Ärendet 

I valberedningens protokoll från den 26 mars 2015, fyllnadsval till utbildningsnämnden, har 
valberedningen föreslagit val av ledamot vilket ska rättas till val av ersättare. 

Kommunfullmäktige 

43,A 
Utdragsbestyrkande Justerar-fdes sign 

7\1  



Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Kommunfullmgktige den 25 januari 2016. 

 

 

Carl Lindberg (S) ordförande Astrid Anker, sekreterare 

dt65,2,   
1 

thni!Calue 	KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Plats och tid: 

Presidium: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-25 

Uppsala Konsert och kongress kl 13.15- 

Carl Lindberg (S) ordförande 
Alf Karlsson (MP) 1:e vice ordförande 
Magnus Åkerman (M) 2:e vice ordförande 

Ärende nr 15, valärende. Omedelbar justering avseende val av 
ledamot, tillika ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden 

Utses att justera: 	Staffan Yngve (S) 
Therez Olsson (M) 	 Paragrafer: Ärende 16, valärenden 

Staffan 'n ve (S) 'ustare 	 Therez Olsson (M) justerare 

ANSLAG/BEVIS 	Justering avseende val av ledamot, tillika ordförande, i Uppsalahem AB och Studentstaden i Uppsala AB. 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 	 Kommunfullmäktige 
Datum: 	 2016-01-25 
Datum för 	2016-01-261 
anslags uppsättande: 

Datum för anslags nedtagande: 
Sista dag för överklagande: 

2016-02-10  k 
2016-02-W:2 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Kommunledningskontoret, Stationsgatan 12. 

Astr'd Anker 

Justerandes sign 

c+) 
Utdragsbestyrkande 



Utdragsbestyrkande 

upplelf, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-01-25 

Valärende 
KSN-2015-0004 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att som ledamot, tillika ordförande, i gatu- och samhällsmiljönämnden, välja Maria Gardfjell (MP), 
i enlighet med förslag från valberedningen, 

att valet gäller från 1 februari till 30 april 2016, i enlighet med vid sammanträdet framlagt förslag, 
samt 

att omedelbart justera beslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger valberedningens protokoll från den 21 januari 2016, samt vid sammanträdet 
framlagt förslag om tid för uppdraget. 

Ordföranden föreslår omedelbar justering av beslutet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag valberedningens förslag avseende 
val av ledamot, tillika ordförande, i gatu- och samhällsmiljönämnden från 1 februari till 30 april 
2016, och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Den valda 
Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Teknik och service (lönecenter) 
Akten 

Justerandes sign 
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