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Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stadshusgatan 2 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

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

Kommunfullmäktiges protokoll måndagen och 
tisdagen den 12-13 december 2022 

Plats och tid  

Stadshuset, kommunfullmäktigesalen, den 12 december 2022 klockan 09:05-22:20,  
ajournering klockan 10:37-11:10, 12:08-13:10, 14:45-15:03, 16:45-17:00, 17:55-18:55, 20:00-

20:15, samt 
den 13 december 2022 klockan 09:00-17:55 
ajournering klockan 10:25-10:44 -11:00-11:15, 12:00-13:03, 15:30-15:51.  

Paragrafer  

§§ 29-30, 32-45, 48-106 

§§ 31 och 46-47 justerades omedelbart på sammanträdet, se separata protokoll 

Justering 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av 

beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Protokollet justeras av nedanstående personer: 

Klas-Herman Lundgren (S), ordförande §§ 29-33 (budgetdebatt, avsnitt A-B, E), 34-45, 48-

106 
Magnus Åkerman (M), ordförande §§ 33 (budgetdebatt, avsnitt C),  
Carl Lindberg (S), ordförande §§ 33 (budgetdebatt, avsnitt D), 94.  

Mattias Kristenson (S), justerare  

Mats Gyllander (M), justerare 

 

 

 
 

 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2012-12-12 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Närvarande ledamöter och ersättare vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 12-13 
december 2022 

Närvarande ledamöter Paragrafer Närvarande ledamöter Paragrafer 

Erik Pelling (S) 29-30, 32-45, 48-106 
 

Ingela Ekrelius (V) 29-30, 32-45, 48-106 
 Eva Christiernin (S) 29-30, 32-45, 48-106 

 
Artemis Lumarker (V) 29-30, 32-45, 48-106 

 Mattias Kristenson (S) 29-30, 32-45, 48-106 
 

Anna Johansson Dahl (V) 29-30, 32-45, 48-106 
 Helena Ersson (S) 29-30, 32-34, 45-106 Anette Fischer (V) 29-30, 32-45, 48-106 
 Pavlos Cavelier Bizas (S) 29-30, 32-45, 48-106 

 
Per-Olof Forsblom (V) 29-30, 32-45, 48-106 

 Ylva Stadell (S) 29-30, 32-45, 48-106 
 

Monica Lindgren 
 Petersson (V)  

29-30, 32-33, 35, 45, 
 48-106 

Ulrik Wärnsberg (S) 29-30, 32-45, 48-106 
 

Tarik Qureshi (V) 29-30, 32-45, 48-106 
 Asal Gohari (S) 29-30, 32-45, 48-106 

 
Kent Kumpula (SD) 29-30, 32-45, 48-106 

 Patrik Hedlund (S) 32-44  Lisen Burmeister (SD) 29-30, 32-45, 48-106 
 Klas-Herman Lundgren (S) 29-30, 32-45, 48-106 

 
Anders Sehlin (SD) 29-30, 32-45, 48-106 

 Carl Lindberg (S) 29-30, 32-45, 48-106 
 

Alexander  
von Uckermann (SD) 

29-30, 32-45, 48-106 
 Hilde Klasson (S) 29-, debatt 33, 45-

106 
Mike Tutsch (SD) 29-30, 32-45, 48-106 

 
Rafael Waters (S) 29-30, 32-45, 48-106 

 
Emil Eneblad (SD) 32-63,100-104 

Maria Patel (S) 29-30, 32-45, 48-106 
 

Ehsan Nasari (C) 29-30, 32-45, 48-106 
 Tobias Lundblad (S) 29-30, 32-45, 48-106 

 
Nora Karlsson (C) 29-30, 32-45, 48-106 

 Hannes Nelander (S) 29-30, 32-45, 48-106 
 

Jonas Petersson (C) 29-30, 32-45, 48-106 
 Loa Mothata (S) 29-30, 32-45, 48-106 

 
Olle Romlin (C) 29-30, 32-45, 48-106 

 Peder Granath (S) 29-30, 32-45, 48-106 
 

Mattias Johansson (C) 35-45, 48-106 

Agneta Erikson (S) 29-30, 32-45, 48-106 
 

Mats Åhlund (C) 29-30, 32-45, 48-106 
 Staffan Yngve (S) 29-30, 32-45, 48-106 

 
Jonas Segersam (KD) 29-30, 32-45, 48-106 

 Therez Almerfors (M) 29-30, 32-45, 48-106 
 

Cecilia Hamenius (KD) 29-30, 32-45, 48-106 
 Sofia Andersson (M) 29-31,32-34,45-75, 

102-103 
Evelina Solem (KD) 29-30, 32-45, 48-105 

Fredrik Hultman (M) 29-30, 32-45, 48-106 
 

Eva Moberg (KD) 29-30, 32-45, 48-106 
 Kristian Ljungberg (M) 29-30, 32-34, 45, 48-

100, 102-106 
Christian Hermanson (KD) 29-30, 32-45, 48-106 

 

Cecilia Forss (M) 29-30, 32-45, 48-106 
 

Magnus Wikberg (KD) 35-106 

Christopher Lagerqvist (M) 29-34 Linda Eskilsson (MP) 29-30, 32-34, 45, 48-
106 

Linn Akre Fall (M) 29-30, 32-44,100-102 Helena Nordström  
Källström (MP) 

33-106 

Markus Lagerquist (M) 29-30, 32-45, 48-106 
 

David Ling (MP) 29-30, 32-45, 48-106 
 Robin Kronvall (M) 29, 30,32- debatt 33, 

45, 48-106 
debatt i §33, 35-106 

Klara Ellström (MP) 29-30, 32-34, 45, 48-
106 

Magnus Åkerman (M) 29-30, 32-45, 48-106 
 

Erik Wahlström (MP) 33, 45,48-106 

Mårten Blix (M) 29-30, 32-45, 48-106 
 

Jennie Claesson (L) 29-30, 32-45, 48-106 
 Mats Gyllander (M) 29-30, 32-45, 48-106 

 
Sussie Åhlander (L) 29-30, 32-45, 48-106 
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Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Närvarande ledamöter Paragrafer Närvarande ledamöter Paragrafer 

Tobias Smedberg (V) 29-30, 32-45, 48-106 
 

Eva Edwardsson (L) 29-34, 45,48-106  

Hanna Victoria Mörck (V) 29-30, 32-45, 48-106 
 

Anders A Aronsson (L) 29-30, 32-45, 48-106 
 Karolin Lundström (V) 29-30, 32-45, 48-106 

 
Stefan Hanna (UP) 29-30, 33-45, 48-106 

deltar ej § 32 pga jäv  

Lalla Andersson (V) 29-30, 32-45, 48-106 
 

Lina Hamberg (UP) 29-30, 32-45, 48-106 
     

    

Tjänstgörande ersättare Paragrafer Ej tjänstgörande ersättare 

Bedo Kaplan (S) 29-30,32-45,48-106 Dima Sarsour (S) 

Petri Lähteenmäki (S) 29-34, 45,48-106 Kijan Karimi (S) 

Monica Östman (S) 29-34 Kerstin Vestman (S) 

Erik Dagnesjö (S) 29-30, 32-45,48-106 Mattias Jansson (M) 

Anders Grönvall (S) 35-44, 100-101 Karin Bennemo (V) 

Hani Melli (S) 35-45,48-106 Karin Karelius (V) 

Petri Lähteenmäki (S) 35-45,48-106 Carl Åborg (V) 

Erik Dagnesjö (S) 35-45,48-106 Huseyin Alpergin (V) 

John Manders (M) 29-30, 32-45, 48-106 
 

Victor Zhao Jansson (C) 

Madeleine Andersson (M) 29-106 Joakim Holmertz (C) 

Mathias Kullberg (M) debatt 33,35-44,76- 
99,101  

Samuel Hansson (KD) 

Carolina Bringborn (M) 33-106 Mats Dafnäs (L) 

Anna-Karin Westerlund (M) 35-106  

Erik Wiklund (V) 29-30,32, debatt 33 
 

 

Jasmine Bengtsar (SD) 29-30,32-34  

Jan-Olov Råman (SD) 29-30,32-34  

Wouter Voortman (SD) 35-45,48-106  

Karin Thalén Ottersgård (C) 29-30,32-34  

Tilde Lind (C) 29-30,32-106  

Leif Boström (KD) 29-30,32-34,106  

Susanne Engström (MP) 29-30,32, debatt 33  

Joachim Höggren (MP) 29-30,32, debatt 33, 
35-44 

 

Saga Karlsson (MP) debatt 33,35-44  

Ludvig Arbin (L) 29-30,32-45, 48-106  

Anders Wallin (L) 45,48-106  

Carina Kumlin (UP) 32  

Notering avseende närvaron 

Berörda ledamöter och ersättare avstår från att delta i beslut gällande val där de själva är 
nominerade. Besluten i ärende §§ 100-103 föregick beslut i ärende §§ 45,48-99.  
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Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 29 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utse Mattias Kristenson (S) och Mats Gyllander (M) till justerare, 

2. att utse Eva Christiernin (S) och John Manders (M) till ersättare för justerarna, 

samt 
3. att justeringen sker digitalt på onsdagen den 21 december 2022. 
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Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 30 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar  

1. att fastställa föredragningslistan. 

 

Ordföranden informerar kommunfullmäktige att han avser inkludera beslut i ”Svar på 

budgetmotion 2023 med plan för 2024-2025 från Stefan Hanna (UP)” i ärendet ”Mål och 

budget 2023 med plan för 2024-2025”.    



Sida 6 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 32 

Arvodering för ordförandeskap i Uppsala 
Stadshus AB samt Näringslivsrådet 

KSN-2022-01009 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att ärende återremitteras till arvodesberedningen för att beredas enligt gällande 

föreskrifter.  
 

Deltar inte i beslut 

Stefan Hanna (UP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige enligt tidigare praxis valt samma ordförande i Uppsala Stadshus AB 

som i kommunstyrelsen, vilket gjort att arvoderingen för ordförandeskapet i 
koncernmoderbolaget inte tagits upp i ersättningsreglementet. Den 17 oktober 2022 valde 
kommunfullmäktige annan förtroendevald än kommunstyrelsens ordförande till 

ordförande i styrelsen för Uppsala Stadshus AB. Ordförandeskapet i styrelsen för Uppsala 

Stadshus AB föreslås månadsarvoderas med 26 procent av månadsarvodet för 
riksdagsledamot intill dess kommunfullmäktige förrättar nytt val. 

Kommunstyrelsen beslutade den 23 november 2022 att inrätta det rådgivande organet 
Näringslivsrådet för att genom stärkt dialog utveckla kommunens näringslivsarbete. 

Ordförandeskapet föreslås månadsarvorderas med 25 procent av månadsarvodet för 

riksdagsledamot. 

Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 23 november 2022 § 30 

• Missiv daterat 15 november 2022 

  



Sida 7 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Yrkanden 

Therez Almerfors (M), Jonas Segersam (KD), Jennie Claesson (L), Ehsan Nasari (C) och 
Anders A Aronsson (L) yrkar 
i första hand att ärendet återremitteras till arvodesberedningen för att beredas enligt 

gällande föreskrifter, och  

i andra hand att ärendet avslås. 

Kent Kumpula (SD) yrkar  

i första hand att ärendet återremitteras till arvodesberedningen i enlighet med 
allianspartierna, 
i andra hand att ersättningen för både ordförande i Uppsala Stadshus AB och ordförande i 

Näringslivsrådet sänks till 5% (samma som för ordförande i kommungemensam service), 

i tredje hand yrkar att ärendet avslås. 

Erik Pelling (S) och Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag gällande 

att-sats 1 och 3, samt yrkar på följande ändring av att-sats 2: 
att ordföranden i Näringslivsrådet ersätts med månadsarvode motsvarande 25% av 

månadsarvode för riksdagsledamot från det datum kommunstyrelsen väljer ordförande i 

Näringslivsrådet intill dess kommunstyrelsen förrättar nytt val. 

Carina Kumlin (UP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Therez Almerfors (M) med fleras yrkande om återremiss mot att 

avgöra ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.  

Omröstning begärs och genomförs. 

Rösta JA för att avgöra ärendet idag, rösta NEJ för återremiss enligt Therez Almerfors (M) 

med fleras yrkande. 

Ordföranden informerar om att ett ärende ska återremitteras om det begärs av minst en 

tredjedel av de närvarande ledamöterna.  

Med 41 ja-röster mot 40 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat att 
ärendet ska återremitteras enligt Therez Almerfors (M) med fleras yrkande.  

Detaljerat resultat omröstning 

Ja-röst avger: 
Erik Pelling (S), Eva Christiernin (S), Mattias Kristenson (S), Helena Ersson (S), Pavlos 

Cavelier Bizas (S), Ylva Stadell (S), Ulrik Wärnsberg (S), Asal Gohari (S), Klas-Herman 
Lundgren (S), Carl Lindberg (S), Hilde Klasson (S), Rafael Waters (S), Maria Patel (S), Tobias 
Lundblad (S), Hannes Nelander (S), Loa Mothata (S), Agneta Erikson (S), Peder Granath (S), 
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Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Staffan Yngve (S), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), 
Lalla Andersson (V), Ingela Ekrelius (V), Artemis Lumarker (V), Anna Johansson Dahl (V), 
Anette Fischer (V), Per-Olof Forsblom (V), Tarik Qureshi (V), Linda Eskilsson (MP), David 

Ling (MP), Klara Ellström (MP), Stefan Hanna (UP), Lina Hamberg (UP), Bedo Kaplan (S), 
Petri Lähteenmäki (S), Monica Östman (S), Erik Dagnesjö (S), Erik Wiklund (V), Susanne 
Engström (MP) och Joachim Höggren (MP). 

Nej-röst avger: 
Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Fredrik Hultman (M), Kristian Ljungberg (M), 

Cecilia Forss (M), Christopher Lagerqvist (M), Linn Akre Fall (M), Markus Lagerquist (M), 
Robin Kronvall (M), Magnus Åkerman (M), Mårten Blix (M), Mats Gyllander (M), Kent 
Kumpula (SD), Lisen Marie Burmeister (SD), Anders Sehlin (SD), Alexander von Uckermann 
(SD), Mike Tutsch (SD), Emil Eneblad (SD), Ehsan Nasari (C), Nora Karlsson (C), Jonas 

Petersson (C), Olle Romlin (C), Mats Åhlund (C), Jonas Segersam (KD), Cecilia Hamenius 

(KD), Evelina Solem (KD), Eva Moberg (KD), Christian Hermanson (KD), Jennie Claesson (L), 
Sussie Åhlander (L), Eva Edwardsson (L), Anders A Aronsson (L), John Manders (M), 
Madeleine Andersson (M), Jasmine Bengtsar (SD), Jan-Olov Råman (SD), Karin Thalén 

Ottersgård (C), Tilde Lind (C), Leif Boström (KD) och Ludvig Arbin (L). 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (M), (C), (KD) och (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande.  

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

Särskilda yttranden 

Carina Kumlin (UP) anmäler följande särskilda yttrande: 
Det är mycket ansvarsfulla uppdrag som självklart ska ha rimliga ersättningsnivåer. Då de 

ekonomiska tiderna är mycket svåra och förbättringsambitionerna höga kommer dessa 

uppdrag att kräva väldigt mycket engagemang och tid för att göra förväntad positiv nytta. 
Att Uppsala kommun rankas på plats 247 av 290 kommuner, när Svenskt Näringsliv rankar 
företagsklimat, är oacceptabelt. Om man jämför med kommunalråd i opposition som 
saknar ledande uppdrag är det än mer anmärkningsvärt att vissa partier ondgör sig för att 

ett rimligt arvode ska utgå för dessa viktiga uppgifter. 

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD) och 

Jennie Claesson (L) anmäler följande särskilda yttrande: 
Av föreskrifterna till arvodesberedningen framgår att beredningen just ska bereda ärenden 
till nämnd, vilket innebär att den är ett organ för beredning av ärenden för beslut i 
kommunfullmäktige. Arvodesberedningen ska ta fram och bereda förslag till arvoden till 

förtroendevalda för beslut i kommunfullmäktige. I det här fallet har det inte gjorts och 
uppsatta regler har därmed förbisetts. 
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Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Därutöver kan vi konstatera att arvodet som är föreslaget ligger väldigt högt i förhållande till 
jämförbara uppdrag. Vice ordförande i näringslivsrådet ska exempelvis arvoderas på 
samma sätt som vice ordförande i utskottet för kommungemensam service, vilket är 3% av 

riksdagsarvodet. Ordförande i det utskottet får 5%, att jämföra med det här föreslagna 25%. 
Ordförande i kommunstyrelsens utskott för mark och exploatering ersätts med 9% av 
riksdagsarvode. Till de 25% ska adderas 26% för ordförandeskap i USAB, en uppgift som 
kommunstyrelsens ordförande tidigare haft och som bedöms vara så pass liten att när den 

nu dras bort för dennes portfölj görs det utan avdrag på dennes arvode och således utan att 
det bör påverka dennes arbetstid. 

Sammanfattningsvis anser vi att ärendet inte är korrekt berett och bör remitteras till 
arvodesberedningen och tycker därför är bra att återremissyrkandet gick igenom. 
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Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 33 

Mål och budget 2023 med plan för 2024-2025 

KSN-2021-03127 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att fastställa finansiella mål för planperioden enligt handlingens kapitel 
Ekonomiska förutsättningar, underrubriken Uppsala kommuns 

finansiella mål, 
2. att fastställa resultaträkning för 2023 samt för planperioden 2024–2025 

enligt handlingens bilaga 1, 

3. att anta fokusmål och uppdrag enligt handlingens kapitel Fyra 

gemensamma mål för mandatperioden, 

4. att anta ägardirektiv/ägaridé, resultatkrav och investeringsram för 
Uppsala stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen enligt 
handlingens kapitel Ägardirektiv, resultatkrav och investeringsnivåer för 

Uppsala stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen, 

5. att fastställa nämndernas planerade fördelning mellan verksamhet 
utförd i egen regi och av externa utförare inom ansvarsområdet enligt 

handlingens kapitel Kontroll och uppföljning av kommunalt finansierad 
verksamhet och ersättningsmodeller, 

6. att fastställa internräntan för 2023 till 1,5 procent enligt handlingens 

kapitel Ekonomiska förutsättningar, underrubriken internränta,  
7. att fastställ kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde för 2023 

samt för resterande planperiod enligt handlingens bilaga 3 och bilaga 
10, 

8. att fastställa budget och flerårsplan för de gemensamma nämnderna 

räddningsnämnd respektive överförmyndarnämnd enligt handlingens 
bilaga 4 och bilaga 5, 

9. att anta investeringsbudget för 2023 samt för planperioden 2024–2025 

enligt handlingens bilaga 11, 
10. att anta indikatorer och nyckeltal för kommunens verksamhetsområden 

enligt handlingens bilaga 13, 
11. att fastställa uppföljningsplan enligt handlingens bilaga 14, 

12. att fastställa gatu- och samhällsmiljönämndens taxor och avgifter enligt 

ärendets bilaga 2,  
13. att fastställa idrotts- och fritidsnämndens taxor och avgifter enligt 

ärendets bilaga 2,  



Sida 11 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

14. att fastställa kommunstyrelsens taxor och avgifter enligt ärendets bilaga 
2, 

15. att fastställa kulturnämndens taxor och avgifter enligt ärendets bilaga 2, 

16. att fastställa miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor och avgifter enligt 
ärendets bilaga 2, 

17. att fastställa plan- och byggnadsnämndens taxor och avgifter enligt 
ärendets bilaga 2, 

18. att fastställa räddningsnämndens taxor och avgifter enligt ärendets 
bilaga 2, 

19. att fastställa socialnämndens taxor och avgifter enligt ärendets bilaga 2, 
20. att fastställa utbildningsnämndens taxor och avgifter enligt ärendets 

bilaga 2, 
21. att fastställa äldrenämndens och omsorgsnämndens taxor och avgifter 

enligt ärendets bilaga 2, 
22. att fastställa överförmyndarnämndens taxor och avgifter enligt ärendets 

bilaga 2, 

23. att fastställa Uppsala bostadsförmedling AB:s taxor och avgifter enligt 

ärendets bilaga 2,  
24. att fastställa Uppsala vatten och avfall AB:s taxor och avgifter enligt 

ärendets bilaga 2, samt att taxa för den allmänna vatten- och 

avloppsanläggningen i Uppsala kommun börjar gälla från och med den 1 
april 2023,  

25. att uppdra till berörda nämnder att senast i december 2022 fastställa 

ersättningsnivåer för externa utförare att gälla för 2023, samt 
26. att fastställa äldrenämndens och omsorgsnämndens förslag på 

ersättningar till externa utförare inom lagen om valfrihetssystem (LOV) 
och personlig assistans från 1 januari 2023 enligt ärendets bilaga 3. 

27. att fastställa kommunrevisionens budget 2023 enligt handlingens bilaga 
6. 

Sammanfattning 

Kommunallagen anger att kommuner varje år ska upprätta en budget för nästa 
kalenderår med plan för de därefter två efterföljande åren. År 2022 är valår vilket påverkar 

kommunens arbete med att ta fram Mål och budget för kommande planperiod. De år då 

val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige 
före december månads utgång. Mål och budget är det övergripande och överordnade 
styrdokumentet för kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Mål och budget innehåller 
fokusmål, uppdrag till nämnder och bolagsstyrelser och fördelning av kommunens 

pengar.  
Kommunrevisionens budget har beretts av kommunfullmäktiges presidium i enlighet med 
11 kapitlet, 8 §, i kommunallagen. 
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Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads 
utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. Kommunfullmäktige 
fastställde i beslut den 7 november utdebitering av kommunal inkomstskatt för år 2023 till 

21,41 kronor per skattekrona. 

Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 23 november 2022 § 31 

• Tjänsteskrivelse daterad 22 november 2022 

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

• Bilaga 2, Taxor och avgifter 2023 

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

Yrkanden 

Erik Pelling (S), Tobias Smedberg (V), Linda Eskilsson (MP), Ylva Stadell (S), Anna 
Johansson Dahl (V), Klara Ellström (MP), Susanne Engström (MP), Joachim Höggren (MP), 

Rafael Waters (S), Anette Fischer (V), Ingela Ekrelius (V), Tobias Lundblad (S), Asal Gohari 
(S), Hanna Viktoria Mörck (V), Helena Nordström Källström (MP), Pavlos Cavelier Bizas (S), 

Hilde Klasson (S), David Ling (MP), Saga Karlsson (MP), Lalla Andersson (V), Per-Olof 

Forsblom (V), Eva Christiernin (S), Tarik Qureshi (V), Erik Wahlström (MP), Agneta Erikson 
(S), Monica Lindgren Petersson (V), Mattias Kristenson (S), Karolin Lundström (V), Patrik 
Hedlund (S), Artemis Lumarker (V) och Peder Granath (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  

 

Therez Almerfors (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD), Jennie Claesson (L), Markus 
Lagerquist (M), Jonas Petersson (C), Christian Hermansson (KD), Anders A Aronsson (L), 
Mats Åhlund (C), John Manders (M), Nora Karlsson (C), Sofia Andersson (M), Karin Thalén 

Ottersgård (C), Evelina Solem (KD), Ludvig Arbin (L), Cecilia Forss (M),  

Carolina Bringborn (M), Leif Boström (KD),  Olle Romlin (C), Cecilia Hamenius (KD), Fredrik 
Hultman (M), Linn Akre Fall (M), Tilde Lind (C), Eva Moberg (KD), Madeleine Andersson (M), 
Eva Edwardsson (L) och Sussie Åhlander (L) yrkar bifall till Alliansens förslag till Mål och 
budget. 

Stefan Hanna (UP) och Lina Hamberg (UP) yrkar  

i första hand bifall till Utvecklingspartiet Demokraterna förslag till Mål och budget, och 

i andra hand bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Kent Kumpula (SD), Wouter Voortman (SD), Anders Sehlin (SD) och Emil Eneblad (SD) yrkar 
bifall till Sverigedemokraternas förslag till Mål och budget. 
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Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

Ordföranden informerar kommunfullmäktige att han avser inkludera beslut i 
budgetmotion från Stefan Hanna (UP) i detta ärende så att samtliga budgetförslag ställs 
under proposition.  

Kommunfullmäktige gör ett nytt upprop inför beslut i Mål- och budget-ärendet och 

fastställer närvaron.  

Beslut om beslutsgång 

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens förslag till Mål och budget utses som 
huvudförslag och att övriga budgetförslag ställs mot varandra för att utse ett motförslag. 

Slutligen ställs kommunstyrelsens förslag mot det kvarvarande motförslaget.  

Ordförande finner att propositionsordningen godkänns.  

Beslut om mål och budget 

Ordföranden ställer Alliansens budgetförslag, Utvecklingspartiet Demokraternas 
budgetförslag respektive Sverigedemokraternas budgetförslag mot varandra och finner 

att kommunfullmäktige bifaller Alliansens budgetförslag. 

Omröstning begärs. 

För att utse motförslag till huvudförslaget föreslår ordföranden att de tre budgetförslagen 

ställs mot varandra i en kontrapropositionsomröstning och finner att 
propositionsordningen godkänns. 

Ordföranden ställer Sverigedemokraternas budgetförslag mot Utvecklingspartiet 
demokraternas budgetförslag. 

Omröstning begärs och genomförs. (Omröstning 1) 

Rösta JA för att bifalla Sverigedemokraternas budgetförslag, rösta NEJ för att bifalla 
Utvecklingspartiet demokraternas budgetförslag. 

Med 8 ja-röster mot 2 nej-röster, 70 ledamöter som avstår från att rösta, och 1 frånvarande 

ledamot finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller Sverigedemokraternas 

förslag. 

Därefter ställer ordföranden Alliansens budgetförslag mot Sverigedemokraternas 
budgetförslag. 

Omröstning begärs och genomförs. (Omröstning 2) 
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Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Rösta JA för att bifalla Alliansens budgetförslag, rösta NEJ för att bifalla 
Sverigedemokraternas budgetförslag. 

Med 32 ja-röster, 8 nej-röster och 41 ledamöter som avstår från att rösta finner 
ordföranden att kommunfullmäktige utser Alliansens budgetförslag som motförslag till 

huvudförslaget. 

Slutligen ställer ordföranden kommunstyrelsens budgetförslag mot Alliansens 
budgetförslag.  

Omröstning begärs och genomförs. (Omröstning 3) 

Rösta JA för att bifalla kommunstyrelsens budgetförslag, rösta NEJ för att bifalla 
Alliansens budgetförslag. 

Med 41 ja-röster, 32 nej-röster och 8 ledamöter som avstår från att rösta finner 
ordföranden att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till Mål och 

budget.  

Detaljerat resultat omröstning 1 

Ja-röst avger: 
Kent Kumpula (SD), Lisen Marie Burmeister (SD), Anders Sehlin (SD), Alexander von 

Uckermann (SD), Mike Tutsch (SD), Emil Eneblad (SD), Jasmine Bengtsar (SD) och Jan-

Olov Råman (SD). 

Nej-röst avger: 

Stefan Hanna (UP) och Lina Hamberg (UP). 

Avstår: 

Erik Pelling (S), Eva Christiernin (S), Mattias Kristenson (S), Helena Ersson (S), Pavlos 
Cavelier Bizas (S), Ylva Stadell (S), Ulrik Wärnsberg (S), Asal Gohari (S), Patrik Hedlund (S), 
Klas-Herman Lundgren (S), Carl Lindberg (S), Rafael Waters (S), Maria Patel (S), Tobias 

Lundblad (S), Hannes Nelander (S), Loa Mothata (S), Agneta Erikson (S), Peder Granath (S), 

Staffan Yngve (S), Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Fredrik Hultman (M), Kristian 
Ljungberg (M), Cecilia Forss (M), Linn Akre Fall (M), Markus Lagerquist (M), Magnus 
Åkerman (M), Mårten Blix (M), Mats Gyllander (M), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria 
Mörck (V), Karolin Lundström (V), Lalla Andersson (V), Ingela Ekrelius (V), Artemis Lumarker 

(V), Anna Johansson Dahl (V), Anette Fischer (V), Per-Olof Forsblom (V), Monica Lindgren 
Petersson (V), Tarik Qureshi (V), Ehsan Nasari (C), Nora Karlsson (C), Jonas Petersson (C), 

Olle Romlin (C), Mats Åhlund (C), Jonas Segersam (KD), Cecilia Hamenius (KD), Evelina 
Solem (KD), Eva Moberg (KD), Christian Hermanson (KD), Linda Eskilsson (MP), Erik 
Wahlström (MP), Helena Nordström Källström (MP), David Ling (MP), Klara Ellström (MP), 

Jennie Claesson (L), Sussie Åhlander (L), Eva Edwardsson (L), Anders A Aronsson (L), Bedo 
Kaplan (S), Petri Lähteenmäki (S), Monica Östman (S), Erik Dagnesjö (S), John Manders (M), 
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Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Madeleine Andersson (M), Carolina Bringborn (M), Karin Thalén Ottersgård (C), Tilde Lind 
(C), Leif Boström (KD) och Ludvig Arbin (L).  

Ej röstat: 
Christopher Lagerquist (M) 

Detaljerat resultat omröstning 2 

Ja-röst avger: 
Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Fredrik Hultman (M), Kristian Ljungberg (M), 

Cecilia Forss (M), Christopher Lagerqvist (M), Linn Akre Fall (M), Markus Lagerquist (M), 
Magnus Åkerman (M), Mårten Blix (M), Mats Gyllander (M), Ehsan Nasari (C), Nora Karlsson 

(C), Jonas Petersson (C), Olle Romlin (C), Mats Åhlund (C), Jonas Segersam (KD), Cecilia 
Hamenius (KD), Evelina Solem (KD), Eva Moberg (KD), Christian Hermanson (KD), Jennie 

Claesson (L), Sussie Åhlander (L), Eva Edwardsson (L), Anders A Aronsson (L), John 
Manders (M), Madeleine Andersson (M), Carolina Bringborn (M), Karin Thalén Ottersgård 

(C), Tilde Lind (C), Leif Boström (KD) och Ludvig Arbin (L). 

Nej röst avger: 
Kent Kumpula (SD), Lisen Marie Burmeister (SD), Anders Sehlin (SD), Alexander von 

Uckermann (SD), Mike Tutsch (SD), Emil Eneblad (SD), Jasmine Bengtsar (SD) och Jan-

Olov Råman (SD). 

Avstår: 

Erik Pelling (S), Eva Christiernin (S), Mattias Kristenson (S), Helena Ersson (S), Pavlos 

Cavelier Bizas (S), Ylva Stadell (S), Ulrik Wärnsberg (S), Asal Gohari (S), Patrik Hedlund (S), 
Klas-Herman Lundgren (S), Carl Lindberg (S), Rafael Waters (S), Maria Patel (S), Tobias 
Lundblad (S), Hannes Nelander (S), Loa Mothata (S), Agneta Erikson (S), Peder Granath (S), 

Staffan Yngve (S), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), 
Lalla Andersson (V), Ingela Ekrelius (V), Artemis Lumarker (V), Anna Johansson Dahl (V), 

Anette Fischer (V), Per-Olof Forsblom (V), Monica Lindgren Petersson (V), Tarik Qureshi (V), 
Linda Eskilsson (MP), Erik Wahlström (MP), Helena Nordström Källström (MP), David Ling 

(MP), Klara Ellström (MP), Stefan Hanna (UP), Lina Hamberg (UP), Bedo Kaplan (S), Petri 

Lähteenmäki (S), Monica Östman (S) och Erik Dagnesjö (S). 

Detaljerat resultat omröstning 3 

Ja-röst avger: 

Erik Pelling (S), Eva Christiernin (S), Mattias Kristenson (S), Helena Ersson (S), Pavlos 
Cavelier Bizas (S), Ylva Stadell (S), Ulrik Wärnsberg (S), Asal Gohari (S), Patrik Hedlund (S), 
Klas-Herman Lundgren (S), Carl Lindberg (S), Rafael Waters (S), Maria Patel (S), Tobias 
Lundblad (S), Hannes Nelander (S), Loa Mothata (S), Agneta Erikson (S), Peder Granath (S), 

Staffan Yngve (S), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), 
Lalla Andersson (V), Ingela Ekrelius (V), Artemis Lumarker (V), Anna Johansson Dahl (V), 
Anette Fischer (V), Per-Olof Forsblom (V), Monica Lindgren Petersson (V), Tarik Qureshi (V), 
Linda Eskilsson (MP), Erik Wahlström (MP), Helena Nordström Källström (MP), David Ling 
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Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

(MP), Klara Ellström (MP), Stefan Hanna (UP), Lina Hamberg (UP), Bedo Kaplan (S), Petri 
Lähteenmäki (S), Monica Östman (S) och Erik Dagnesjö (S). 

Nej-röst avger: 
Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Fredrik Hultman (M), Kristian Ljungberg (M), 

Cecilia Forss (M), Christopher Lagerqvist (M), Linn Akre Fall (M), Markus Lagerquist (M), 

Magnus Åkerman (M), Mårten Blix (M), Mats Gyllander (M), Ehsan Nasari (C), Nora Karlsson 
(C), Jonas Petersson (C), Olle Romlin (C), Mats Åhlund (C), Jonas Segersam (KD), Cecilia 
Hamenius (KD), Evelina Solem (KD), Eva Moberg (KD), Christian Hermanson (KD), Jennie 

Claesson (L), Sussie Åhlander (L), Eva Edwardsson (L), Anders A Aronsson (L), John 
Manders (M), Madeleine Andersson (M), Carolina Bringborn (M), Karin Thalén Ottersgård 
(C), Tilde Lind (C), Leif Boström (KD) och Ludvig Arbin (L). 

Avstår: 
Kent Kumpula (SD), Lisen Marie Burmeister (SD), Anders Sehlin (SD), Alexander von 
Uckermann (SD), Mike Tutsch (SD), Emil Eneblad (SD), Jasmine Bengtsar (SD) och Jan-

Olov Råman (SD).  

Reservationer 

Närvarande ledamöter (M), (C), (KD) och (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag till mål och budget och med följande motivering: 

Skola och omsorg ska värnas i ekonomiskt utmanande tider. Uppsala behöver en 

framåtsträvande nystart med ett konstruktivt politiskt ledarskap. Tillsammans står Alliansen 
för en ansvarsfull ekonomisk hushållning med respekt för skattebetalarna, vi vågar 
prioritera och lovar inte allt åt alla. Vår politik står för trygghet, hållbarhet, innovation och 

samhällsgemenskap. 

Att Uppsala växer ställer höga krav på kommunens budgetdisciplin. För att möta det 
ansträngda ekonomiska läget krävs en genomlysning av verksamheterna för att prioritera 

kostnader och fokusera på kommunens kärnuppgifter. I Alliansens budgetförslag lägger vi 
därför mer resurser på skolan och äldreomsorgen än vänsterstyret och drar ner på onödiga 

projekt och byråkrati. Detta ger en budget med ett markant högre resultat, något som är 

nödvändigt för en stabil och ansvarstagande ekonomi. 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till mål 

och budget. 
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Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 34 

Svar på budgetmotion 2023 med plan för 2024-
2025 från Stefan Hanna (UP) 

KSN-2022-03096 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att avslå budgetmotion 2023 från Stefan Hanna (UP). 

Sammanfattning 

Inför beslut om Mål och budget 2023 med plan för 2024-2025 har partier och partilösa 

ledamöter i kommunfullmäktige som saknar representation i kommunstyrelsen beretts 

möjlighet att inkomma med budgetmotioner för beredning av kommunstyrelsen.  

 
Stefan Hanna (UP) har inkommit med en budgetmotion som väcktes i 

kommunfullmäktige den 7 november 2022 där motionären föreslår: 
 

- att bifalla Utvecklingspartiet demokraternas förslag till Mål och 
Budget 2022 med plan för 2024-2025 enligt motionens bilaga 1, 

- att bifalla Utvecklingspartiet demokraternas förslag till fokusmål, 

övergripande uppdrag samt ägardirektiv till bolag enligt motionens bilaga 2. 

Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 23 november 2022 § 32 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 november 2022 

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

Beslutsgång 

Beslut i budgetmotionen togs i samband med beslut i ärendet Mål och budget 2023 med 

plan för 2024-2026. Se § 33 för fullständig förteckning av yrkanden och beslutsgång. 
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Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (UP) anmäler följande särskilda yttrande: 
Uppsala kommun måste mycket kraftfullare ställa om kommunens verksamheter att jobba 
mycket smartare än nu. Det är Utvecklingspartiet demokraternas övertygelse att det går 

genom att driva förändringsarbetet genom personalen i kärnverksamheterna som på 

många sätt bär på förslagen som gör det möjligt. Det är inte enbart för att de ekonomiska 
utrymmena inte längre finns för att skjuta till mer finansiering som smartare arbetssätt är 

nödvändiga. Inom många yrken råder kompetensbrist som är långvarig. Det kan inte 

politiken blunda för och då kräver det i sig smartare, eller i vart fall alternativa, arbetssätt för 
att klara verksamheternas måluppfyllelse. Det är också viktigt att Uppsalas 
tillväxtambitioner anpassas både till förmågan att säkra kvalité inom kommunens 
kärnuppdrag samt att inte farligt skuldsätta kommunens invånare. 
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Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 35 

Inlämnade frågor till kommunfullmäktige 12-13 
december 2022 

KSN-2022-00089 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att inkomna frågor får ställas och besvaras vid kommunfullmäktiges 

sammanträde 12-13 december 2022.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande har gått igenom de inlämnade frågorna och godkänner 

desamma. 

Inlämnade frågor 

• Fråga om flaggning och Stadsvapen från Jonas Segersam (KD) 

• Fråga om folkomröstning från Therez Almerfors (M) 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 

bifaller detsamma.  

  



Sida 20 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 36 

Inlämnade interpellationer till 
kommunfullmäktige 12-13 december 2022 

KSN-2022-00088 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att listade interpellationer får ställas och besvaras under kommunfullmäktiges 

kommande sammanträde. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande har gått igenom de inlämnade interpellationerna 

och godkänner dessa.  

Inlämnade interpellationer 

• Interpellation om lika förutsättningar förskolor från Jonas Segersam (KD) 

• Interpellation om trygga skolmiljöer från Therez Almerfors (M) 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 

bifaller detsamma.  
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Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 37 

Inlämnade motioner till kommunfullmäktige 12-
13 november 2022 

KSN-2022-00087 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att inlämnad motion överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

Inlämnade motioner 

Motion om framkomlighet för långa moderna bussar från Stefan Hanna (UP). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 

bifaller detsamma.  
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Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 38 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 12-
13 december 2022 

KSN-2022-00090 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att med godkännande lägga förteckningen över anmälningsärenden till 

protokollet. 

 
 Anmälningsärenden  

• Kommunrevisionens granskning av långsiktig ekonomisk planering 

• Kommunrevisionens granskning av underhåll gator och vägar  

• Rapportering från äldrenämnden av ej verkställda beslut enligt 

socialtjänstlagen (SoL) kvartal 2 2022  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 

bifaller detsamma.  

Övrigt 

Kommunrevisionens ordförande håller ett anförande med anledning av anmälda 

granskningsrapporter. 
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Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 39 

Avsägelser vid kommunfullmäktige 12-13 
december 2022 

KSN-2022-00086 

 

Inga avsägelser har inkommit till kommunfullmäktige. 
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Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 40 

Fyllnadsval vid kommunfullmäktige 12-13 
december 2022 

KSN-2022-00086 

 

Inga fyllnadsval föreligger. 

 

 

  



Sida 25 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 41 

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

KSN-2019-2385 

 

Inga beslut föreligger. 

 

 

  



Sida 26 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 42 

Internbankens lånelimiter 2023 

KSN-2022-02017 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta de lån som erfordras för att 
genomföra de investeringar och den verksamhet som beslutats i Mål och budget 

2023 med plan för 2024-2025. 

Sammanfattning 

I enlighet med Uppsala kommuns finansiella riktlinjer ska kommunfullmäktige fastställa 

en årlig ram för kommunkoncernens externa upplåning. Ramen utgår från beslutad Mål 

och budget. Kommunstyrelsen genomför sedan upplåningen genom ett bemyndigande 
från fullmäktige. 

Kommunstyrelsen ska enligt samma riktlinjer fastställa beloppsramar och villkor för de 

kommunala bolagens upplåning. I ärendet lämnas förslag på beloppsramar i form av 
lånelimiter för respektive bolags upplåning under 2023, räntepåslag och borgensavgift för 

upplåning samt avgifter och räntevillkor för koncernkontot. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 23 november 2022 § 33 

• Tjänsteskrivelse daterad 14 oktober 2022 

• Bilaga 1, Föreslagna lånelimiter bolag 2023 

• Bilaga 2, Räntepåslag och borgensavgifter 2023 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detsamma.  

 

  



Sida 27 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 43 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 
2023 med plan för åren 2024-2026 

KSN-2022-02934 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att kommunfullmäktige år 2023 sammanträder 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 

april, 22 maj, 19 juni, 11 september, 9 oktober, 6–7 november och 11 december, 
samt  

2. att lägga sammanträdesplaneringen för år 2024–2026 till handlingarna. 

Sammanfattning 

I ärendet föreligger förslag på sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2023, samt 
planering för sammanträden åren 2024–2026.   

Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 23 november 2022 § 25 

• Tjänsteskrivelse daterad 24 oktober 2022 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detsamma.  

 

 

 

  



Sida 28 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 44 

Revidering av Ägarpolicy för Uppsala kommun 
och Riktlinje för bolagsstyrning i Uppsala 
kommun 

KSN-2022-00762 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att anta Ägarpolicy för Uppsala kommun, samt  
2. att anta Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun.  

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har gjort en översyn av styrdokumenten Ägarpolicy för Uppsala 
kommun och Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun. Styrdokumenten 
beslutades av kommunfullmäktige den 8 maj 2019 (§ 84) och har nu reviderats för att göra 

styrningen tydligare och lättare att förstå och följa.  

Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 23 november 2022 § 27 

• Tjänsteskrivelse daterad den 25 oktober 2022 

• Bilaga 1, Ägarpolicy för Uppsala kommun 

• Bilaga 2, Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun 

Yrkanden 

Erik Pelling (S) och Ehsan Nasari (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detsamma.  



Sida 29 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Särskilt yttrande 

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD) och 
Jennie Claesson (L) anmäler följande särskilda yttrande: 
Alliansen vill stärka ägarstyrningen av de kommunala bolagen. Därför är det nödvändigt att 

se över och göra en sammanhållen styrmodell för alla bolag och utveckla specifika 

ägardirektiv.   



Sida 30 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 45 

Val till kommunrevisionen 2023-2027 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges beslutar för perioden 1 januari 2023 till den 30 april 2027  

1. att kommunrevisionen ska bestå av 11 ledamöter,  
2. att till ledamot tillika ordförande utse Berit Danielsson (C),  

3. att till ledamot tillika vice ordförande utse Kajsa Wejryd (S),  
 

4. att till ledamöter utse  

Marie Louise Lundberg (S)  

Tord Andersson (S)  

Pradip Datta (V)  
Lars O Ericsson (UP)  
Hans Edlund (M)  

Lise-Lotte Argulander (M)  

Martin Wisell (KD) 
Karolina Larfors (L) 

Tommy Larsson (SD)  

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

 

 

 

  



Sida 31 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 48 

Val till arbetsmarknadsnämnden 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att arbetsmarknadsnämnden ska bestå av 13 ledamöter och 9 ersättare, 
2. att till ledamot tillika ordförande utse Mattias Kristenson (S), 

3. att till ledamot tillika förste vice ordförande utse Monica Lindgren Petersson (V), 
4. att till ledamot tillika andre vice ordförande utse Ehsan Nasari (C),  

 

5. att till ledamöter utse 

Vania Luque Orrego (S) 

Martin Viredius (S) 
Beatriz Porles-Hedvåg (S) 
Erik Wiklund (V) 

Bassam El-Harbiti (UP) 

Mårten Blix (M) 
Tobias E Hägglund (M) 

Eva Moberg (KD) 
Celine Serap Akar (L) 

Maria Rosander (SD), 

6. att till ersättare utse 

Kijan Karimi (S) 
Kjell Engström (S) 
Saga Åkerström (S) 

Yassin Ali (V) 

Julia Falkerby (MP) 
Elin Björkman (M) 

Dersim Orfali (KD) 
Tove Hovemyr (C) 
Josefin Fällgren (L). 

Beslutsunderlag 

Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

 



Sida 32 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.   



Sida 33 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 49 

Val till gatu- och samhällsmiljönämnden 2023-
2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att gatu- och samhällsmiljönämnden ska bestå av 13 ledamöter och 9 ersättare, 

2. att till ledamot tillika ordförande utse Rafael Waters (S), 
3. att till ledamot tillika förste vice ordförande utse Joachim Höggren (MP), 

4. att till ledamot tillika andre vice ordförande utse Nora Karlsson (C),  
 

5. att till ledamöter utse 

Kerstin Westman (S) 
Andreas Hallin (S) 

Marianne Löfqvist (S) 

Carl Åborg (V) 

Thomas Blomqvist (UP) 
Mats Gyllander (M) 

Fredrik Björkman (M) 
Anna-Karin Vaz Contreiras (KD) 

Amanda Kanange (L) 

Mattias Jansson (SD), 

 
6. att till ersättare utse 

Hannes Nelander (S) 

Andréas Karlsson (S) 
Alexander Elmgren (V) 
Bodil Brutemark (V) 

Nora Sverredal (MP) 

Catarina Malmberg (M) 
Christian Bertilsson (C) 
Samuel Hansson (KD) 

Stefan Berggren (L). 
 



Sida 34 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

 

  



Sida 35 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 50 

Val till idrotts- och fritidsnämnden 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att idrotts- och fritidsnämnden ska bestå av 13 ledamöter och 9 ersättare, 
2. att till ledamot tillika ordförande utse Karolin Lundström (V),  

3. att till ledamot tillika förste vice ordförande utse Maria Patel (S),  
4. att till ledamot tillika andre vice ordförande utse Edvin Alam (M), 

 

5. att till ledamöter utse 

Erik Boman (S) 

Annica Nordin Söderberg (S) 
Josefin Mannberg (S) 
Jimmy Mattsson (S) 

Per Eric Rosén (MP) 

Gabriella Lange (M) 
Tilde Lind (C) 

Torkel Kjösnes (KD) 
Anders Wallin (L) 

Kent Kumpula (SD), 

 
6. att till ersättare utse 

Ziad Kassem (S) 
Sam Kargar Rajabi (S) 

Hanna Fichtel (S) 

Arad Rezaei (V) 
Göran Mattsson (UP) 
Johannes Thernström (M) 

Anton Wallgren (C) 
Johanna And (L) 
Björn Sjöberg (SD). 

Beslutsunderlag 

Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 



Sida 36 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

 

 

  



Sida 37 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 51 

Val till kulturnämnden 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att kulturnämnden ska bestå av 13 ledamöter och 9 ersättare, 
2. att till ledamot tillika ordförande utse Linda Eskilsson (MP), 

3. att till ledamot tillika förste vice ordförande utse Patrik Hedlund (S), 
4. att till ledamot tillika andre vice ordförande utse Sussie Åhlander (L), 

 

5. att till ledamöter utse 

Caitlin McEvoy (S) 

Ali Rizai (S) 
Maria Östberg (S) 
Artemis Lumarker (V) 

Linnea Rydén (V) 

Linn Fall (M) 
Arne Sandemo (M) 

Mattias Johansson (C) 
Sara Borgström (KD) 

Emil Eneblad (SD), 

 
6. att till ersättare utse 

Dick Jansson (S) 
Magnus Åhrgren (S) 

Anna Tryblom (S) 

Lovisa Johansson (MP) 
Marius Domeika (UP) 
Bertil Norbelie (M) 

Calle Lindkvist (C) 
Ville Hayen (L) 
Victor Sjöstedt (SD). 

Beslutsunderlag 

Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 



Sida 38 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

 

 

  



Sida 39 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 52 

Val till namngivningsnämnden 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att namngivningsnämnden ska bestå av 13 ledamöter och 5 ersättare, 
2. att till ledamot tillika ordförande utse Ylva Larsdotter (V), 

3. att till ledamot tillika vice ordförande utse Anna-Karin Westerlund (M), 
 

4. att till ledamöter utse 

Björn Wall (S) 

Gunvor Jernberg (S) 

Björn-Erik Tapper (S) 
Pia Holmqvist (S) 
Lennart Larsson (V) 

Jan Hagerlid (MP) 

Anders Karlberg (M) 
Daniel Solling (C) 

Camilla Amft (KD) 
Stojka Lakic (L) 

Jan-Olov Råman (SD), 

 
5. att till ersättare utse 

Marie Näsman (S) 
Martin Karlsson (S) 

Roger Jo Linder (S) 

Daniel Åkerman (M) 
Lena-Maria Jansson (C). 

Beslutsunderlag 

Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 



Sida 40 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 53 

Val till miljö- och hälsoskyddsnämnden 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska bestå av 13 ledamöter och 9 ersättare, 
2. att till ledamot tillika ordförande utse Klara Ellström (MP), 

3. att till ledamot tillika förste vice ordförande utse Helena Ersson (S),  
4. att till ledamot tillika andre vice ordförande utse Mats Åhlund (C),  

 

5. att till ledamöter utse 

Viktor Karlsson (S) 

Emine Behiey Karakitapoglu (S) 
Anders Grönvall (S) 
Sanna Stenberg (S) 

Anette Fischer (V) 

John Manders (M) 
Tor Bergman (M) 

Petter Melin (KD) 
Björn Sundin (L) 

Lisen Burmeister (SD) 

 
6. att till ersättare utse 

Ove Johansson (S) 
Dressie Zegeye (S) 

Christer Solander (S) 

Maya Perez Aronsson (V) 
Sandra Hellstrand (MP) 
Johnny Jansson (M) 

Elin Venholen (C) 
Filip Dumanski (KD) 
Rasmus Hedlund (SD). 

Beslutsunderlag 

Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 



Sida 41 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

  



Sida 42 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 54 

Val till omsorgsnämnden 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att omsorgsnämnden ska bestå av 13 ledamöter och 9 ersättare, 
2. att till ledamot tillika ordförande utse Asal Gohari (S), 

3. att till ledamot tillika förste vice ordförande utse Lars-Håkan Andersson (V),  
4. att till ledamot tillika andre vice ordförande utse Carolina Bringborn (M), 

 

5. att till ledamöter utse 

Annika Olsson (S) 

Jonas Lundström (S) 
Staffan Yngve (S) 
Lena Florén (V) 

Saga Karlsson (MP) 

Cecilia Bergström (M) 
Johanna Engström (C) 

Evelina Solem (KD) 
Anita Hammarberg (L) 

Mattias Jansson (SD), 

 
6. att till ersättare utse 

Salem Sarsour (S) 
Eileen Rönnlund (S) 

Charlotte Söderlund (S) 

Wondemagne Ejigu Kebede (V) 
Mikael Eriksson (UP) 
Stig Rådahl (M) 

Roine Thunberg (M) 
Karolina Wigenfeldt (C) 
Albin Strandman (KD). 

Beslutsunderlag 

Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 



Sida 43 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

  



Sida 44 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 55 

Val till plan- och byggnadsnämnden 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att plan- och byggnadsnämnden ska bestå av 13 ledamöter och 9 ersättare, 
2. att till ledamot tillika ordförande utse Ylva Stadell (S), 

3. att till ledamot tillika förste vice ordförande utse Anna Johansson Dahl (V),  
4. att till ledamot tillika andre vice ordförande utse Markus Lagerquist (M), 

 

5. att till ledamöter utse 

Kia Solid (S) 

Peter Burman (S) 
Bedo Kaplan (S) 
Ingela Ekrelius (V) 

Susanne Engström (MP) 

Lars Tufvesson (M) 

Victor Zhao-Jansson (C) 

Magnus Wikberg (KD) 

Anders A. Aronsson (L) 

Wouter Voortman (SD), 
 

6. att till ersättare utse 

Daniel Simmons (S) 
Anton Sanchez Sulejmani (S) 
Christer Forsberg (S) 
Kjell Haglund (V) 

Lars Björndahl (UP) 

Mathias Kullberg (M) 

Lars-Gunnar Sjöö (M) 

Anders Dahlin (C) 

John Fhager (KD). 

 

 



Sida 45 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

 

 

 

  



Sida 46 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 56 

Val till gemensamma räddningsnämnden 2023-
2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att till ledamot tillika ordförande utse Tobias Lundblad (S), 

2. att till ledamot tillika vice ordförande utse Christian Hermansson (KD),  
 

3. att till ledamöter utse 
Anders Gustafsson (S) 
Anders Åresten (S) 

Therese Olsson (S) 
Håkan Nyström (V) 

Maria Jansson (M) 

Simon Danielsson (C) 

Cristher Byström (SD), 
 

4. att till ersättare utse 

Claes Frykstrand (S) 

Kattia Quintanilla (S) 
Pelagia Afentoulidou (S) 
Desirée Helmersson (S) 
Per-Markus Risman (V) 

Marcus Jansson (M) 
Sten Aleman (KD) 
Raymond Hammarberg (L) 
Eric Hokke (SD). 

Beslutsunderlag 

Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.  



Sida 47 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 57 

Val till utbildningsnämnden 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att utbildningsnämnden ska bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare, 
2. att till ledamot tillika ordförande utse Eva Christiernin (S), 

3. att till ledamot tillika förste vice ordförande utse Erik Wahlström (MP),  
4. att till ledamot tillika andre vice ordförande utse Jennie Claesson (L), 

 

5. att till ledamöter utse 

Dima Sarsour (S) 

Petri Lähteenmäki (S) 
Tarik Qureshi (V) 
Emma van Aller (V) 

Karin Lamberg (UP) 

Christopher Lagerqvist (M) 
Douglas Thor (M) 

Olle Romlin (C) 
Cecilia Hamenius (KD) 

Emil Eneblad (SD), 

 
6. att till ersättare utse 

Agneta Eriksson (S) 
Hani Melli (S) 

Rawan Al Saidi (S) 

Henry Montgomery (S) 
Hanna Fredriksdotter (V) 
Daniel Rogozinski (V)  

Frida Johnson (MP) 
Lena Fransson (M) 
Karolina Karlsson (M) 
Anna Johansson (C) 

Viktoria Lautmann (KD) 

Erik Berg (L) 
Aisha Abdullah (SD). 



Sida 48 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Särskilt yttrande 

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD), Jennie 
Claesson (L) och Sussie Åhlander (L) anmäler följande särskilda yttrande: 

Alliansen finner styrets förslag om minskning av antalet ledamöter i utbildningsnämnden 
som olämpligt. Vi ser ingen fördel att ändra UBN från 15+11 till 13+13 ledamöter och 

ersättare. Särskilt med tanke på att kommunstyrelsen nu utökats till 18+11, och eventuellt 
19+11. 

  



Sida 49 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 58 

Val till valnämnden 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att valnämnden ska bestå av 9 ledamöter och 5 ersättare, 
2. att till ledamot tillika ordförande utse Ulrik Wärnsberg (S), 

3. att till ledamot tillika vice ordförande utse Ingemar Virsén (KD),  
 

4. att till ledamöter utse 

Tone Tingsgård (S) 

Johan Liljeholm (S) 

Hossein Aminaey (S) 
Jan Höglund (V) 
Jan Öman (M) 

Linus Karlén (C) 

Kent Kumpula (SD), 
 

5. att till ersättare utse 
Abbas Al-Janabi (S) 

Mohammad Jashim Uddin (S) 

Hatice Kanat (V) 
Johan Rendel (M) 

Thea Andersson (L) 

Beslutsunderlag 

Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

  



Sida 50 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 59 

Val till äldrenämnden 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att äldrenämnden ska bestå av 13 ledamöter och 9 ersättare, 
2. att till ledamot tillika ordförande utse Tobias Smedberg (V), 

3. att till ledamot tillika förste vice ordförande utse David Ling (MP), 
4. att till ledamot tillika andre vice ordförande utse Jonas Segersam (KD),   

 

5. att till ledamöter utse 

Hilde Klasson (S) 

Soraja Nadimpour (S) 
Fredrik Dürichen (S) 
Claes Olsson (S) 

Ingrid Nordlander (V) 

Cecilia Forss (M) 
Ulf Stjernfeldt (M) 

Karin Thalén-Ottersgård (C) 

Birgitta Wikmark Carlsson (L) 

Anders Sehlin (SD), 

 
6. att till ersättare utse 

Graciela Huentenao Inzunza (S) 

Agneta Sundström (S) 
Fuat Aslan (S) 

Karin Bennemo (V) 
Carina Kumlin (UP) 

Lena Sandström (M) 
Rigmor Stenmark (C) 
Emelie Nilsson (L) 
Margit Borgström (KD). 

Beslutsunderlag 

Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 



Sida 51 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

 

 

 

 

  



Sida 52 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 60 

Val till gemensamma överförmyndarnämnden 
2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att till ledamot tillika ordförande utse Ingrid Burman (V), 

2. att uppdraget som ledamot tillika vice ordförande är vakant.  
3. att till ledamot utse Bertil Brunn (S) och Oscar Svensson (KD), 

4. att till ersättare utse Patrik Kjellin (S), Thomas Folkesson (S) och  
Laila Eriksson (M).  

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Yrkande 

Jonas Segersam (KD) yrkar att uppdraget som ledamot tillika vice ordförande ska vara 
vakant, samt att Oscar Svensson (KD) utses som ledamot.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag, med revidering enligt Jonas Segersams (KD) 
yrkande, mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

 

 

  



Sida 53 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 61 

Val till socialnämnden 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att socialnämnden ska bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare, 
2. att till ledamot tillika ordförande utse Hanna Victoria Mörck (V), 

3. att till ledamot tillika förste vice ordförande utse Pavlos Cavelier Bizas (S), 
4. att till ledamot tillika andre vice ordförande utse Sofia Andersson (M), 

 

5. att till ledamöter utse 

Loa Mothata (S) 

Erik Dagnesjö (S) 
Birgit Moberg (S) 
Sarah Alsahlani (V) 

Helena Nordström Källström (MP) 

Madeleine Andersson (M) 
Viviane Obaid (C) 

Leif Boström (KD) 
Ludvig Arbin (L) 

Lisen Burmeister (SD), 

 
6. att till ersättare utse 

Wille Bertilsson (S) 
Frida Miles (S) 

Rezene Tesfazion (S) 

Sabina Bergstedt (S) 
Per-Olof Forsblom (V) 
Araxi Tadaros (MP) 

Britt-Marie Thörnstrand (UP) 
Vivianne Eriksson (M) 
Robin Akkus (M) 
Johan Modin (M) 

Edwin Hovemyr (C) 

Helene Brodin Rheindorf (KD) 
Jan-Olov Råman (SD). 



Sida 54 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Särskilt yttrande 

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD), Jennie 
Claesson (L) och Magnus Wikberg (KD) anmäler följande särskilda yttrande: 

Alliansen finner styrets förslag om minskning av antalet ledamöter i socialnämnden som 
olämpligt. Vi ser ingen fördel att ändra SCN från 15+11 till 13+13 ledamöter och ersättare. 

Särskilt med tanke på att kommunstyrelsen nu utökats till 18+11, och eventuellt 19+11. 

 

 

  



Sida 55 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 62 

Val till Uppsalahem AB 2023-2026, 
organisationsnummer 556137-3589 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att styrelsen för Uppsala hem AB ska bestå av 9 ledamöter och 5 suppleanter, 

2. att till ägarombud utse Erik Pelling (S),  
3. att till ersättare för ägarombud utse Ehsan Nasari (C), 

4. att till ledamot tillika ordförande utse Elnaz Alizadeh (S), 
5. att till ledamot tillika förste vice ordförande utse Rolf Samuelsson (MP),  
6. att till ledamot tillika andre vice ordförande utse Robin Kronvall (M),  

 
7. att till ledamöter utse 

Christina Jutterström (S) 

Cia Gad-Böckman (S) 

Per Markus Risman (V) 
Joakim Holmertz (C) 

Harald Klomp (KD) 
Magnus Malm (SD) 

 

8. att till suppleanter utse 

Jonas Sjögren (S) 
Annie Larsson (V) 
Ola Lindberg (UP) 

Kristina Borodina (M) 
Anders Westerlind (L) 

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 



Sida 56 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Yrkanden 

Hanna Viktoria Mörck (V) yrkar 
att utse en tredje vice ordförande, samt 
att till tredje vice ordförande utse Per Markus Risman (V). 

Jonas Segersam (KD), Madeleine Andersson (M), Kent Kumpula (SD) och Therez Almerfors 

(M) yrkar avslag på tilläggsyrkandet från Hanna Viktoria Mörck V) och bifall till 
valberedningens förslag (att inte utse en tredje vice ordförande). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Hanna Viktoria Mörcks (V) yrkande om att utse en tredje vice 
ordförande mot Jonas Segersams (KD) med fleras yrkande att inte utse en tredje vice 
ordförande.  

Omröstning begärs och genomförs.  

Rösta JA för att inte utse en tredje vice ordförande, rösta NEJ för att utse en tredje vice 

ordförande.  

Med 41 ja-röster, 39 nej-röster och 1 frånvarande ledamot finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat att inte utse en tredje vice ordförande.  

Därefter ställer ordföranden valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Detaljerat resultat omröstning 

Ja-röst avger: 
Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Fredrik Hultman (M), Kristian Ljungberg (M), 
Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), Robin Kronvall (M), Magnus Åkerman (M), Mårten 

Blix (M), Mats Gyllander (M), Kent Kumpula (SD), Lisen Marie Burmeister (SD), Anders 

Sehlin (SD), Alexander von Uckermann (SD), Mike Tutsch (SD), Emil Eneblad (SD), Ehsan 
Nasari (C), Nora Karlsson (C), Jonas Petersson (C), Olle Romlin (C), Mattias Johansson (C), 
Mats Åhlund (C), Jonas Segersam (KD), Cecilia Hamenius (KD), Evelina Solem (KD), Eva 

Moberg (KD), Christian Hermanson (KD), Magnus Wikberg (KD), Jennie Claesson (L), Sussie 
Åhlander (L), Eva Edwardsson (L), Anders A Aronsson (L), Stefan Hanna (UP), Lina Hamberg 
(UP), John Manders (M), Madeleine Andersson (M), Carolina Bringborn (M), Anna-Karin 
Westerlund (M), Wouter Voortman (SD), Tilde Lind (C) och Anders Wallin (L). 

 

 



Sida 57 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Nej-röst avger: 
Erik Pelling (S), Eva Christiernin (S), Mattias Kristenson (S), Helena Ersson (S), Pavlos 
Cavelier Bizas (S), Ylva Stadell (S), Ulrik Wärnsberg (S), Asal Gohari (S), Klas-Herman 

Lundgren (S), Carl Lindberg (S), Hilde Klasson (S), Rafael Waters (S), Maria Patel (S), Tobias 
Lundblad (S), Hannes Nelander (S), Loa Mothata (S), Agneta Erikson (S), Peder Granath (S), 
Staffan Yngve (S), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), 
Lalla Andersson (V), Ingela Ekrelius (V), Artemis Lumarker (V), Anna Johansson Dahl (V), 

Anette Fischer (V), Per-Olof Forsblom (V), Monica Lindgren Petersson (V), Tarik Qureshi (V), 
Linda Eskilsson (MP), Helena Nordström Källström (MP), David Ling (MP), Klara Ellström 

(MP), Erik Wahlström (MP), Bedo Kaplan (S), Hani Melli (S), Petri Lähteenmäki (S) och Erik 
Dagnesjö (S)., 

Frånvarande: 

Mattias Jansson (SD) 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Hanna Viktoria Mörcks 

(V) yrkande.  

 

  



Sida 58 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 63 

Val till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB 2023-
2026,  
organisationsnummer 556831-8348 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att styrelsen för Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB ska bestå av 2 ledamöter och 1 
suppleant, 

2. att till ägarombud utse Erik Pelling (S),  
3. att till ersättare för ägarombud utse Ehsan Nasari (C),  

4. att till ledamot tillika ordförande utse Elnaz Alizadeh (S), 

5. att till ledamot utse Rolf Samuelsson (MP),  

6. att till suppleant utse Robin Kronvall (M).  

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

 

 

  



Sida 59 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 64 

Val till Uppsalahem Elmer AB 2023-2026, 
organisationsnummer 556862-0453 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att styrelsen för Uppsalahem Elmer AB ska bestå av 2 ledamöter och 1 suppleant, 

2. att till ägarombud utse Erik Pelling (S),  
3. att till ersättare för ägarombud utse Ehsan Nasari (C),  

4. att till ledamot tillika ordförande utse Elnaz Alizadeh (S), 
5. att till ledamot utse Rolf Samuelsson (MP),  
6. att till suppleant utse Robin Kronvall (M). 

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

  



Sida 60 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 65 

Val till Kretia 2 Fastighets AB 2023-2026, 
organisationsnummer 556938-3929 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att styrelsen för Kretia 2 Fastighets AB ska bestå av 2 ledamöter och 1 suppleant, 

2. att till ägarombud utse Erik Pelling (S),  
3. att till ersättare för ägarombud utse Ehsan Nasari (C),  

4. att till ledamot tillika ordförande utse Elnaz Alizadeh (S), 
5. att till ledamot utse Rolf Samuelsson (MP),  
6. att till suppleant utse Robin Kronvall (M). 

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

 

 

  



Sida 61 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 66 

Val till Uppsala Kommuns Fastighets AB (UKFAB) 
2023-2026,  
organisationsnummer 556099-5077 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

 

 

 

 

  



Sida 62 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 67 

Val till Uppsala Kommuns Industrihus 
Förvaltnings AB, 2023-2026, 
organisationsnummer 556396-3403 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

 

 

  



Sida 63 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 68 

Val till Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter 
AB (UTAB) 2023-2026, organisationsnummer 
556162-6606 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

 

 

  



Sida 64 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 69 

Val till Uppsala Kommuns Industrihus Cykeln 
AB, 2023-2026,  
organisationsnummer 556445-3859 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

 

 

  



Sida 65 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 70 

Val till Uppsala Kommun Skolfastigheter AB 
2023-2026, organisationsnummer 556911-0751 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att styrelsen för Uppsala Kommun Skolfastigheter ska bestå av 9 ledamöter och 5 

suppleanter, 
2. att till ägarombud utse Erik Pelling (S),  

3. att till ersättare för ägarombud utse Ehsan Nasari (C),  
4. att till ledamot tillika ordförande utse Hanna Victoria Mörck (V),  
5. att till ledamot tillika vice ordförande utse Jonas Petersson (C),   

 
6. att till ledamöter utse 

Andreas Larsson (S) 

Göran Hedefalk (S) 

Babikir El Obeid (S) 
Kristina Paldanius Engström (S) 

Fredrik Hultman (M) 

Maris Rasul (M) 

Lena Schläger (KD), 

 

7. att till suppleanter utse 
Sandra Sangwan (S) 

Oskar Reimer (MP) 
Ulf Tillman (UP) 
Sara Vamne (C) 

Camilla Westerborn (L). 

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 



Sida 66 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

  



Sida 67 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 71 

Val till Uppsala Parkerings AB 2023-2026, 
organisationsnummer 556044-4498 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att styrelsen för Uppsala Parkering AB ska bestå av 7 ledamöter och 5 

suppleanter, 
2. att till ägarombud utse Erik Pelling (S),  

3. att till ersättare för ägarombud utse Ehsan Nasari (C),  
4. att till ledamot tillika ordförande utse Paul Eskilsson (MP), 
5. att till ledamot tillika vice ordförande utse Gunnar Hedberg (M), 

 
6. att till ledamöter utse 

Helena Olsson (S) 

Göran Olsson (S) 

Sadeq Dehqan (V) 
Fred Pour Aziz (C) 

Ian Engblom (KD), 
 

7. att till suppleanter utse 

Arne Nordesjö (S) 

Aymane Ruguigui (S) 
Karin Sundequist (V) 
Mats Hägglund (M) 

Anna Rosenlund (C). 

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma.  



Sida 68 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 72 

Val till Uppsala Vatten och Avfall AB 2023-2026, 
organisationsnummer 556025-0051 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall ska bestå av 11 ledamöter och 7 

suppleanter, 
2. att till ägarombud utse Erik Pelling (S),  

3. att till ersättare för ägarombud utse Ehsan Nasari (C),  
4. att till ledamot tillika ordförande utse Rickard Malmström (MP), 
5. att till ledamot tillika förste vice ordförande utse Monica Östman (S),  

6. att till ledamot tillika andre vice ordförande utse Cecilia Hamenius (KD),  
 

7. att till ledamöter utse 

Moa Wikén (S) 

Elin Vestman (S) 
Rolf Eriksson (S) 

Kim Eklöf (V) 
Lars Harlin (M) 

Christer Lydig (M) 

Örjan Berglund (C) 

Wouter Voortman (SD), 
 

8. att till suppleanter utse 

Peter Lövgren (S) 
Akacia Holland (S) 
Erik Wiklund (V) 

Johan Ulin (UP) 

Sari Hedlund (M) 
Madelene Svensson (KD) 
Peter Söderlund (L) 

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 



Sida 69 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Yrkanden 

Pavlos Cavelier Bizas (S) yrkar att stryka Christian Strietzel (S) som föreslagen ledamot, att 
efterföljande föreslagna ledamöter och ersättare från Socialdemokraterna följaktligen 
flyttas upp på listan, och att Akacia Holland (S) utses som ersättare.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag, justerat utifrån 
ändringsyrkanden från Pavlos Cavelier Bias (S), mot avslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

 

 

  



Sida 70 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 73 

Val till Uppsala stadsteater AB 2023-2026, 
organisationsnummer 556009-4095 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att styrelsen för Uppsala Stadsteater ska bestå av 11 ledamöter och 7 

suppleanter, 
2. att till ägarombud utse Erik Pelling (S),  

3. att till ersättare för ägarombud utse Ehsan Nasari (C),  
4. att till ledamot tillika ordförande utse Agneta Gille (S), 
5. att till ledamot tillika vice ordförande utse Leo Jager (L),   

 
6. att till ledamöter utse 

Bo Östen Svensson (S) 

Thomas Lindh (S) 

Alexandra Valdez (V) 
Jari Kujansuu (V) 

Küllike Montgomery (MP) 
Mats Hansén (M) 

Ann-Sofie Hååg (C) 

Ingalill Aronsson (KD) 

Jan-Olov Råman (SD), 
 

7. att till suppleanter utse 

Tom Sandstedt (S) 
Caj Rönnbäck (S) 
Elisabeth Ström (S) 

Andrej Sobkowiak (S) 

Margareta Fernberg (M) 
Olga Granlöf (C) 
Ella Oatridge (L). 

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 



Sida 71 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

  



Sida 72 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 74 

Val till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter 
AB 2023-2026, organisationsnummer 556457-
1452 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att styrelsen för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB ska bestå av 13 
ledamöter och 5 suppleanter, 

2. att till ägarombud utse Erik Pelling (S),  
3. att till ersättare för ägarombud utse Ehsan Nasari (C),  

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

5. att till ledamot tillika förste vice ordförande utse Karin Karelius (V),  

6. att till ledamot tillika andre vice ordförande utse Kristian P Ljungberg (M), 
 

7. att till ledamöter utse 

Ingrid Pineiro (S) 

Eduardo Bachelet (S) 
Anders Forssell (S) 
Huseyin Alpergin (V) 

Anders Gustafsson (MP) 
Staffan Linder (M) 

Curt Malmenstedt (C) 

Martin Eliasson (KD) 

Mats Dafnäs (L) 

Kent Kumpula (SD),  

 

8. att till suppleanter utse 

Najat Abdulkarim (S) 
Olle Bolkeus (S) 

Tobias Nordquist (V) 

Tuula Österholm (M) 
Kenny Jonsson (C). 



Sida 73 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

 

 

  



Sida 74 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 75 

Val till Uppsala Konsert och Kongress AB 2023-
2026, organisationsnummer 556414-8301 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress AB ska bestå av 7 ledamöter och 3 

suppleanter, 
2. att till ägarombud utse Erik Pelling (S),  

3. att till ersättare för ägarombud utse Ehsan Nasari (C),  
4. att till ledamot tillika ordförande utse Lisa Skiöld (V), 
5. att till ledamot tillika vice ordförande utse Magnus Wikberg (KD),  

 
6. att till ledamöter utse 

Johan Pelling (S) 

Kristina Alfredsson (S) 

Bengt Sandblad (S) 

Håkan Tribell (M) 

Josefin Berglund (C), 

 

7. att till suppleanter utse 

Birgitta Holmlund (S) 
Natalia Fermin Acosta (V) 

Anders Nordström (L). 

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

 



Sida 75 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 76 

Val till Uppsala bostadsförmedling AB 2023-
2026. organisationsnummer 556109-6628 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026  

1. att styrelsen för Uppsala bostadsförmedling ska bestå av 7 ledamöter och 4 

suppleanter,  
2. att till ägarombud utse Erik Pelling (S),  

3. att till ersättare för ägarombud utse Ehsan Nasari (C),  
4. att till ledamot tillika ordförande utse Anna Bergström (V),  
5. att till ledamot tillika vice ordförande utse Thord Hägg (M),  

 
6. att till ledamöter utse  

Erik Andersson (S) 

Lena Lind (S) 

Johan Källarsson (S) 
Hans Kårholm (C) 

Åsa Samuelsson (KD),  
 

7. att till suppleanter utse  

Birgitta L Johansson (S) 

 Mathias Bjerkhaug (S) 
Andreas Celan (M) 
Olivia Karlsson (C). 

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

 



Sida 76 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 77 

Val till Destination Uppsala AB 2023-2026, 
organisationsnummer 556457-1460 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026  

1. att styrelsen för Destination Uppsala AB ska bestå av 3 ledamöter,  

2. att till ägarombud utse Linda Eskilsson (MP),  
3. att till ersättare för ägarombud utse Ehsan Nasari (C),  

4. att till ledamot tillika ordförande utse Erik Pelling (S),  
5. att till ledamot utse Tobias Smedberg (V) och Therez Almerfors (M). 

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

 

 

 

  



Sida 77 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 78 

Val till Uppsala Innovation Centre AB 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att till ombud utse Erik Pelling (S).  

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

 

 

 

  



Sida 78 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 79 

Val till Svenska kommunförsäkrings AB 2023-
2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

1. att bordlägga ärendet.  

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

 

 

 

  



Sida 79 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 80 

Val till uppdrag gällande borgerlig begravning 
2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att till särskilt ombud i begravningsfrågor nominera Arne Nordesjö (S),  

2. att till ombudsersättare i begravningsfrågor nominera Lars Göransson (KD),  
3. att till borgerlig begravningsförrättare utse 

Peter Söderman (S) 
Tone Tingsgård (S) 
Inger Söderberg (M) 

Peter Nordgren (L). 

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

 

  



Sida 80 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 81 

Val till Bror Hjortsstiftelsen 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att Bror Hjortsstiftelsen ska bestå av 5 ledamöter och 5 suppleanter,  
2. att till ledamot tillika ordförande utse Torsten Rehn (V),  

3. att till ledamot tillika vice ordförande utse Kjell Blückert (KD),  
 

4. att till ledamöter utse  

Max Viktorsson (S) 

Bernth Nyström (S)  

Agneta Lydig (M),  
 

5. att till suppleanter utse  

My Myunghee (S) 

Ulf Widell (S)  
Gunnel Borgegård (L)  

Barbro Möller (C)  
Ulla-Stina Claesson (V).  

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Yrkanden  

Hanna Viktoria Mörck (V) yrkar att utse Ulla-Stina Claesson (V) som ersättare på den 

föreslagna vakanta platsen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag, kompletterat med yrkande från Hanna 
Viktoria Mörck (V), mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

 



Sida 81 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 82 

Val till Delegationen för Stiftelsen Jälla 
Egendom 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom ska bestå av 5 ledamöter och 3 

suppleanter, 
2. att till ledamot tillika ordförande utse Ulrik Wärnsberg (S), 

3. att till ledamot tillika vice ordförande utse Joanna Hassan (KD),  
 

4. att till ledamöter utse  

Max Viktorsson (S) 
Stina Bergström (MP) 

Mattias Jansson (M), 

 

5. att till ersättare utse 
Björn Lind (V) 

Holger Patriksson (S) 
Mia Nordström (C). 

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

  



Sida 82 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 83 

Val till Fanstafonden 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026  

1. att till ledamot utse Birgitta Erixon (S),  
2. att till ersättare utse Britt-Marie Gustavsson (M). 

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

 

 

 

 

  



Sida 83 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 84 

Val till Fyrisåns vattenförbund 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att till ombud utse Rickard Malmström (MP) och Lars-Gunnar Gardetoft (KD),  
2. att till ersättare för ombud utse Kim Eklöf (V) och Sussie Åhlander (L),  
3. att till ledamöter nominera Klara Ellström (MP) och Gustav Tällberg (C),  

4. att till ersättare för ledamöter nominera Anette Fischer (V) och Ulf Åström (M).  

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

 

  



Sida 84 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 85 

Val till Kommittén för utdelning från 
donationsstiftelserna 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet.  

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

 

 

  



Sida 85 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 86 

Val av gode män för lantmäteriförrättningar 
2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026  

1. att 4 gode män för lantmäteriförrättning ske utses,  

2. att till gode män för lantmäteriförrättning utse 
 Ylva Stadell (S)  

Anna Johansson Dahl (V) 
Markus Lagerquist (M)  
Anders A Aronsson (L) 

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

  



Sida 86 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 87 

Val till Medaljdelegationen 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att Medaljdelegationen ska bestå av 5 ledamöter,  
2. att till ledamot tillika ordförande utse Klas-Herman Lundgren (S),  

3. att till ledamot tillika vice ordförande utse Magnus Åkerman (M),  
4. att till ledamöter utse Carl Lindberg (S), Ilona Szatmari Waldau (V) och Margit 

Borgström (KD).  

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

 

 

  



Sida 87 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 88 

Val till Mälardalsrådet 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026  

1. att till ledamöter utse Erik Pelling (S), Hanna Victoria Mörck (V) och Jonas 
Segersam (KD,  

2. att till ersättare utse Eva Christiernin (S), Linda Eskilsson (MP) och Ehsan Nasari 
(C). 

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

  



Sida 88 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 89 

Val till samarbetsnämnd för Uppsala garnison 
2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026  

1. att till ledamot utse Erik Pelling (S),  

2. att till ersättare utse Therez Almerfors (M). 

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

 

 

  



Sida 89 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 90 

Val till Mälarens vattenvårdsförbund 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026  

1. att till ombud utse Anette Fischer (V),  
2. att till ersättare för ombud utse Tor Bergman (M),  

3. att till ledamot nominera Rickard Malmström (MP),  
4. att till ersättare för ledamot nominera Mats B Andersson (M). 

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

 

 

  



Sida 90 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 91 

Val till Samordningsförbund Uppsala läns 
styrelse 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026  

1. att till ledamot utse Mattias Kristenson (S) 

2. att till ordförande nominera Mattias Kristenson (S),  
3. att ersättarplatsen lämnas vakant.  

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Yrkanden  

Jonas Segersam (KD) yrkar att ersättarplatsen lämnas vakant och uppmärksammar att 

ordförandeplatsen inte ska utses utan nomineras.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag, med revidering enligt Jonas Segersams (KD) 

yrkande, mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

 

  



Sida 91 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 92 

Val till Stiftelsen för Dag 
Hammarskjöldbiblioteket 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026  

1. att till ledamot tillika ordförande utse Erik Andersson (S),  

2. att till ledamot utse Anna-Karin Westerlund (M),  
3. att till suppleanter utse Kerstin Andersson (L) och Susanne Eriksson (S). 

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Yrkanden 

Pavlos Cavelier Bizas (S) yrkar att Susanne Eriksson (S) utses som suppleant. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag, med komplettering enligt Pavlos Cavelier 

Bizas (S) yrkande, mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

  



Sida 92 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 93 

Val till Stiftelsen Ubbo 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026  

1. att till ledamot utse Agneta Gille (S),  
2. att till suppleant utse Thomas Tjäder (M). 

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

 

 

  



Sida 93 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 94 

Val till Stiftelsen för rikssalens 
omhänderhavande 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026  

1. att till ledamot utse Klas-Herman Lundgren (S),  

2. att till ersättare utse Magnus Åkerman (M).  

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

  



Sida 94 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 95 

Val till Upplandsstiftelsens stämma 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026  

1. att till ombud utse Rafael Waters (S),  
2. att till ersättare för ombud utse Anders A. Aronsson (L)  

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

 

 

  



Sida 95 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 96 

Val till Uppsala läns pensionsstiftelse 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026  

 
1. att till representanter utse Erik Pelling (S), Tobias Smedberg (V) och Therez 

Almerfors (M). 

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

 

  



Sida 96 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 97 

Val till Östra Sveriges luftvårdsförbund 2023-
2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026 

1. att till ombud utse Anette Fischer (V),  

2. att till ersättare för ombud utse Lina Fernström (C).  

Beslutsunderlag 

• Protokoll kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

  



Sida 97 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 98 

Val till Uppsala Stadshus Holding AB 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026  

1. att till ledamot tillika ordförande utse Erik Pelling (S), 

2. att till ledamöter utse Tobias Smedberg (V) och Therez Almerfors (M). 

Yrkande 

Pavlos Cavelier Bizas (S) yrkar att  

att till ledamot tillika ordförande utse Erik Pelling (S), samt att till ledamöter utse 
Tobias Smedberg (V) och Therez Almerfors (M). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Pavlos Cavelier Bizas (S) mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

 

 

  



Sida 98 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 99 

Val till Uppsala Stadshus Holding 2 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar för mandatperioden 1 januari 2023 till 31 december 2026  

1. att till ledamot tillika ordförande utse Erik Pelling (S), 

2. att till ledamöter utse Tobias Smedberg (V) och Therez Almerfors (M). 

Yrkande 

Pavlos Cavelier Bizas (S) yrkar att  

att till ledamot tillika ordförande utse Erik Pelling (S), samt att till ledamöter utse 
Tobias Smedberg (V) och Therez Almerfors (M). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Pavlos Cavelier Bizas (S) mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

 

 

 

 

  



Sida 99 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 100 

Svar på motion om ett grönare och mer 
attraktivt årum från Mats Åhlund (C) 

KSN-2021-03463 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att kommunen verkar för flytt av cykelparkeringarna utmed Fyrisån till lämpliga 

närliggande platser, samt 
2. att besvara motionens andra och tredje att-sats med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Mats Åhlund (C) föreslår i en motion väckt den 13 december 2021: 

• att kommunen verkar för flytt av cykelparkeringarna utmed Fyrisån till lämpliga 

närliggande platser,  

• att kommunen verkar för att ersätta de hårdgjorda ytorna utmed Fyrisån i 
centrum med gröna och/eller vegetativa inslag, samt 

• att kommunen utreder möjligheterna att genom trafikregleringar begränsa 
trafiken på Östra respektive Västra ågatan, genomför en trafikanalys av 

konsekvenserna av en sådan reglering samt utreder vilka förändringar och 
investeringar som eventuellt krävs på andra håll för att möjliggöra en sådan 
reglering utan negativa konsekvenser för tillgänglighet, boende och näringsliv.   

Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 23 november 2022 § 37 

• Tjänsteskrivelse daterad 12 oktober 2022 

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

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

2022 

Yrkanden 

Anette Fischer (V), Hannes Nelander (S), Klara Ellström (MP), Anders Grönvall (S), Hilde 

Klasson (S), Erik Pelling (S), Patrik Hedlund (S) och Rafael Waters (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  



Sida 100 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Mats Åhlund (C), Nora Karlsson (C), Lina Hamberg (UP) och Stefan Hanna (UP) yrkar bifall 
till motionen.  

Mats Gyllander (M), Lisen Burmeister (SD), Evelina Solem (KD), Sussie Åhlander (L) och 

Therez Almerfors (M) yrkar bifall till motionen första att-sats samt bifall till 
kommunstyrelsens förslag att besvara att-sats två och tre.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag att besvara att-sats 1 mot Mats Gyllanders 
(M) med fleras yrkande att bifalla att-sats 1. 

Omröstning begärs och genomförs. 

Rösta JA för att besvara att-sats 1, rösta NEJ för att bifalla att-sats 1. 

Med 39 ja-röster mot 41 nej-röster och 1 frånvarande ledamot finner ordföranden att 
kommunfullmäktige bifaller motionen första att-sats.  

Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag att besvara att-sats 2-3 mot Mats 

Åhlunds (C) med fleras yrkande att bifalla att-sats 2-3 och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att besvara av att-sats 2-3. 

Detaljerat resultat omröstning 

Ja-röst avger: 
Erik Pelling (S), Eva Christiernin (S), Mattias Kristenson (S), Pavlos Cavelier Bizas (S), Ylva 

Stadell (S), Ulrik Wärnsberg (S), Asal Gohari (S), Klas-Herman Lundgren (S), Carl Lindberg 

(S), Hilde Klasson (S), Rafael Waters (S), Maria Patel (S), Tobias Lundblad (S), Hannes 

Nelander (S), Loa Mothata (S), Agneta Erikson (S), Peder Granath (S), Staffan Yngve (S), 
Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), Lalla Andersson (V), 

Ingela Ekrelius (V), Artemis Lumarker (V), Anna Johansson Dahl (V), Anette Fischer (V), Per-

Olof Forsblom (V), Monica Lindgren Petersson (V), Tarik Qureshi (V), Linda Eskilsson (MP), 
Helena Nordström Källström (MP), David Ling (MP), Klara Ellström (MP), Erik Wahlström 

(MP), Bedo Kaplan (S), Hani Melli (S), Petri Lähteenmäki (S), Erik Dagnesjö (S) och Anders 
Grönvall (S). 

Nej-röst avger: 

Therez Almerfors (M), Fredrik Hultman (M), Cecilia Forss (M), Linn Akre Fall (M), Markus 

Lagerquist (M), Robin Kronvall (M), Magnus Åkerman (M), Mårten Blix (M), Mats Gyllander 
(M), Kent Kumpula (SD), Lisen Marie Burmeister (SD), Anders Sehlin (SD), Alexander von 

Uckermann (SD), Mike Tutsch (SD), Emil Eneblad (SD), Ehsan Nasari (C), Nora Karlsson (C), 
Jonas Petersson (C), Olle Romlin (C), Mattias Johansson (C), Mats Åhlund (C), Jonas 
Segersam (KD), Cecilia Hamenius (KD), Evelina Solem (KD), Eva Moberg (KD), Christian 

Hermanson (KD), Magnus Wikberg (KD), Jennie Claesson (L), Sussie Åhlander (L), Eva 
Edwardsson (L), Anders A Aronsson (L), Stefan Hanna (UP), Lina Hamberg (UP), John 



Sida 101 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Manders (M), Madeleine Andersson (M), Mathias Kullberg (M), Carolina Bringborn (M), 
Anna-Karin Westerlund (M), Wouter Voortman (SD), Tilde Lind (C) och Ludvig Arbin (L). 

Frånvarande: 
Mattias Jansson (SD). 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (C) reserverar sig mot beslutet att besvara motionens att-sats 2 och 

3 till förmån för eget yrkande och med följande motivering: 

Centerpartiet reserverar sig till förmån för att bifalla motionen i dess helhet. Motionen skrevs 
med intentionen är att göra Uppsala City och årummet mer attraktivt för alla som vistas och 

bedriver verksamhet i de centrala delarna av Uppsala city, och att vi även i City tar hand om 
miljön.  

Vi är glada över att Uppsala kommunfullmäktige biföll första att-satsen i vår motion om att 
kommunen ska verka för en flytt av cykelparkeringarna utmed Fyrisån till lämpliga 

närliggande platser, men hade gärna sett ett bifall till motionen i sin helhet. 

När det kommer till den tredje att-satsen, i huvudsak att kommunen ska utreda möjligheten 
att genom trafikregleringar ytterligare begränsa trafiken på de båda å-gatorna, kan vi inte 

se att denna fråga vare sig behandlats eller besvarats ordentligt i föredragningsunderlaget. I 
föredragningen tas rätt allmänna intentioner upp om begränsningar, eller snarare flytt av 

biltrafiken när den nya Tullgarnsbron blir färdig. Men det är bara förhoppningar utan svar på 

det som motionen tar upp – kravet på en utredning om ytterligare begräsningar av bilfria å-

gator i citykärnan.  

Vi menar att här finns det en stor utvecklingspotential för ett attraktivare city, både för de så 
går, cyklar och vistas här, men också för de som bedriver olika näringar i området. Det 
förbättrar miljön och minskar partikelutsläpp och skadliga föroreningar.   

Centerpartiet delar ambitionen om ett mer framkomligt Uppsala men vill hellre se frågan i 
ett större perspektiv och göra en framkomlighetsutredning för alla trafikslag och för hela 

Uppsalas innerstad 

Särskilt yttrande 

Lina Hamberg (UP) anmäler följande särskilda yttrande: 

Det är viktigt att Uppsala fortsätter att förädla det lilla inslag av vatten staden har. Det är 
väldigt viktigt att stärka citys attraktion som destination som lockar både många invånare 

och besökare. Det är viktigt både för invånarnas trivsel och för att öka intresset av att besöka 
Uppsala. 

  



Sida 102 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 101 

Svar på motion om gratis körkort till elever på 
kommunala gymnasiet och vuxenutbildning 
från Therese Rhann (-) 

KSN-2022-00668 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Therese Rhann (-) föreslår i en motion väckt 28 februari 2022  

 

• att Uppsala kommun erbjuder alla elever inom kommunala gymnasium och 

kommunal vuxenutbildning att kostnadsfritt ta körkort på skoltid, samt  

• att Uppsala kommun anställer trafikskollärare som kan utbilda elever på 
kommunala gymnasier och vuxenutbildningen. 

Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 23 november 2022 § 34 

• Tjänsteskrivelse daterad 12 oktober 2022 

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

vuxenutbildning från Therese Rhann (-) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från arbetsmarknadsnämnden 26 september 2022 

• Bilaga 3, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 29 september 2022 

Yrkanden 

Hanna Viktoria Mörck (V), Stefan Hanna (UP), Mårten Blix (M), Mattias Kristenson (S), 
Evelina Solem (KD) och Jennie Claesson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  



Sida 103 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsgång 

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

  



Sida 104 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 102 

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

KSN-2022-00675 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Stina Jansson (FI) och Lovisa Johansson (FI) föreslår i en motion väckt 28 februari 2022 att 

införa “Uppsala by bike” eller liknande koncept i Uppsala kommun. 

Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 23 november 2022 § 36 

• Tjänsteskrivelse daterad 12 oktober 2022 

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

(FI) 

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

Yrkanden 

Rafael Waters (S), Anna Johansson Dahl (V), Stefan Hanna (UP) och Klara Ellström (MP) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att besvara motionen.  

Jonas Petersson (C), Mats Gyllander (M), Kent Kumpula (SD) och Jonas Segersam (KD) 

yrkar avslag på motionen.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Rafael Waters (S) med fleras yrkande att besvara motionen mot Jonas 
Petersson (C) med fleras yrkande att avslå motionen och finner att kommunfullmäktige 

beslutar att besvara motionen. 



Sida 105 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Reservationer 

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

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (UP) anmäler följande särskilda yttrande: 
Det är viktigt att få en väl organiserad ordning av både hyrcyklar och elsparkcyklar i Uppsala 

stad. Uppsala kommun ska inte ta ansvar för liknande tjänster utan ska absolut tillämpa 
någon form av tjänstekoncession och låta professionella aktörer ta ansvar inom givna 

ordnings- och betalningsramar. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och 

med följande motivering: 
Uthyrning av cyklar hör inte till kommunens kärnverksamhet. 

 

  



Sida 106 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 103 

Svar på motion om utbildning inom 
hedersförtryck från Lisen Burmeister (SD) 

KSN-2022-00676 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Lisen Burmeister (SD) föreslår i en motion väckt 28 februari 2022  

• att anställda inom kommunen som möter barn får en grundläggande utbildning 

om hedersförtryck, 

• att anställda inom skola och förskoleverksamhet regelbundet får vidareutbildning 

och föreläsningar om tecken och varningssignaler att vara uppmärksam på vad 

gäller hedersförtryck, 

• att Uppsala kommun genomför en riktad informationskampanj i samtliga 

grundskolor och gymnasieskolor om hedersförtryck, 

• att information om hedersförtryck löpande ska finnas tillgängligt på skolor så att 
unga kan se ifall de själva utsätts för oacceptabla krav från familj/släkt, samt 

• att Uppsala kommun efter genomförd informationskampanj gör en anonym 

undersökning bland eleverna för att kartlägga hur många det är som lever under 

hedersförtryck. 

Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 23 november 2022 § 35 

• Tjänsteskrivelse daterad 12 oktober 2022 

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

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 29 september 2022 

Yrkanden 

Ludvig Arbin (L), Eva Moberg (KD), Anders A Aronsson (L), Fredrik Hultman (M), Stefan 
Hanna (UP), Ulrik Wärnsberg (S), Eva Christiernin (S), Monica Lindgren Petersson (V), Asal 



Sida 107 (112) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Gohari (S), Jennie Claesson (L), Olle Romlin (C) och Lina Hamberg (UP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Lisen Burmeister (SD), Kent Kumpula (SD) och Alexander von Uckermann (SD) yrkar bifall 
till motionen.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Ludvig Arbins (L) med fleras yrkande att besvara motionen mot Lisen 

Burmeisters (SD) med fleras yrkande att bifalla motionen.  

Omröstning begärs och genomförs.  

Rösta JA för att bifalla kommunstyrelsens förslag, rösta NEJ för att bifalla motionen.  

Med 72 ja-röster mot 7 nej-röster, 1 ledamot som inte röstat och 1 frånvarande ledamot 

finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar att besvara motionen.  

Detaljerat resultat omröstning 

Ja-röst avger: 
Erik Pelling (S), Eva Christiernin (S), Mattias Kristenson (S), Helena Ersson (S), Pavlos 

Cavelier Bizas (S), Ylva Stadell (S), Ulrik Wärnsberg (S), Asal Gohari (S), Klas-Herman 

Lundgren (S), Carl Lindberg (S), Hilde Klasson (S), Rafael Waters (S), Maria Patel (S), Tobias 

Lundblad (S), Hannes Nelander (S),  Loa Mothata (S), Agneta Erikson (S), Peder Granath (S), 
Staffan Yngve (S), Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Fredrik Hultman (M), Kristian 

Ljungberg (M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), Robin Kronvall (M), Magnus 

Åkerman (M), Mårten Blix (M), Mats Gyllander (M), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria 

Mörck (V), Karolin Lundström (V), Lalla Andersson (V), Ingela Ekrelius (V), Artemis Lumarker 
(V), Anna Johansson Dahl (V), Anette Fischer (V), Per-Olof Forsblom (V), Monica Lindgren 

Petersson (V), Tarik Qureshi (V), Ehsan Nasari (C), Nora Karlsson (C), Jonas Petersson (C), 

Olle Romlin (C), Mattias Johansson (C), Mats Åhlund (C), Jonas Segersam (KD), Cecilia 
Hamenius (KD), Evelina Solem (KD), Eva Moberg (KD), Christian Hermanson (KD), Magnus 

Wikberg (KD), Linda Eskilsson (MP), Helena Nordström Källström (MP), David Ling (MP), 
Klara Ellström (MP), Erik Wahlström (MP), Jennie Claesson (L), Sussie Åhlander (L), Eva 

Edwardsson (L), Anders A Aronsson (L), Stefan Hanna (UP), Lina Hamberg (UP), Bedo 

Kaplan (S), Hani Melli (S), Petri Lähteenmäki (S), Erik Dagnesjö (S), John Manders (M), 

Madeleine Andersson (M), Carolina Bringborn (M), Anna-Karin Westerlund (M) och Tilde 
Lind (C) 

Nej-röst avger: 
Kent Kumpula (SD), Lisen Marie Burmeister (SD), Anders Sehlin (SD), Alexander von 
Uckermann (SD), Mike Tutsch (SD), Emil Eneblad (SD) och Wouter Voortman (SD). 
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Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Ej röstat: 
Ludvig Arbin (L). 

Frånvarande: 
Mattias Jansson (SD). 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och 

med följande motivering: 

I svaret från kommunen kan vi läsa att man gjorde en kartläggning 2018, och att ytterligare 
kartläggning inte behövs. Nästa år är det fem år sedan den kartläggningen gjordes, och det 

är dags för en uppdaterad lägesbild av hedersförtrycket i vår kommun. På fem år kan det ha 
hänt en hel del, och Uppsala kommun famlar i blindo utan att veta läget och styret i 

kommunen är inte ens intresserad av att veta hur det ligger till. Det är anmärkningsvärt. 

Särskilt yttrande 

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD), Jennie 

Claesson (L) och Fredrik Hultman (M) anmäler följande särskilda yttrande: 
Hedersrelaterat förtryck och våld i nära relationer får aldrig accepteras. Motionären föreslår 

att kommunen ska genomföra anonym undersökning bland elever för att kartlägga hur 

många det är som lever under hedersförtryck. 2018 tog TRIS fram en kartläggning över just 

detta. Siffrorna är dystra och visar att vi har ett stort arbete framför oss. Kunskapen om 

hedersrelaterat våld och förtryck måste öka så att individer alltid möts med professionell 

hjälp och så att fler fall kan upptäckas i tid för att rätt insatser ska kunna sättas in. Givet det 
vi redan vet om problemets omfattning ser Alliansen hellre att medel går till faktiska insatser 

för att hjälpa dessa individer.  

I vårt förslag till Mål och budget 2023 föreslog vi exempelvis ökade resurser till kommunens 

arbete för att motverka hedersförtryck och våld.  

Alliansen är positiva till utbildning för alla kommunanställda som kan möta hedersutsatta 

och ser att det arbete som görs ska fortgå och skalas upp. 
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Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 104 

Fråga om flaggning och Stadsvapen från Jonas 
Segersam (KD) 

KSN-2022-00089 

 

Jonas Segersam (KD) har ställt en fråga till kommunstyrelsen ordförande Erik Pelling (S) 

som besvarar densamma. 
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Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 105 

Fråga om folkomröstning från Therez Almerfors 
(M) 

KSN-2022-00089 

 

Therez Almerfors (M) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) 

som besvaras av densamma.  
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Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 106 

Interpellation om investeringskostnaderna för 
spårväg från Kristian P Ljungberg (M) 

KSN-2022-03097 

 

Kristian P Ljungberg (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Pelling (S) som besvaras av densamma. 

Anföranden hålls av Kristian P Ljungberg (M), Erik Pelling (S), Markus Lagerquist (M), Jonas 

Segersam (KD), Stefan Hanna (UP), Ehsan Nasari (C), Kent Kumpula (SD), Tobias Smedberg 
(V), Helena Nordström Källström (MP), John Manders (M), Jennie Claesson (L), Olle Romlin 
(C), Lisen Burmeister (SD), Lina Hamberg (UP), Linda Eskilsson (MP).  
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Kommunfullmäktige Datum: 

Protokoll 2022-12-12 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sis i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Övrigt 
 

Kommunfullmäktiges presidium håller slutliga anföranden och tackar för året 2022 och 

önskar församlingen en god jul och ett gott nytt år. 

 

 

 


