1 (46)

upliga

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-12-12
Plats och tid:

Uppsala Konsert och Kongress, sal B, 13:15-22.00

Presidie:

Carl Lindberg (S) ordförande §§
217-230, §§ 232-252
Johan Edstav (Ml") 1:e vice
ordförande, tjg ordförande § 231
Magnus Åkerman (M) 2:e vice
ordförande
Emilie Sundell, sekreterare
Lena Grapp, stadsjurist
Kfillike Montgomery (MT)
Anne Lennartsson (C)

Övriga
deltagare:
Utses att justera:

Justeringens
plats och tid:

St

gatan 12,

Ledamöter
och
ersättare:

Paragrafer:

Redovisas i bilaga 1

217 - 253

dec ber 2017

Underskrifter:
Carl Lindberg, ordförande §§ 217
230, §§ 232-252

T(L kQohan Edstav, ordförande § 231

Emilie Sundell, Sekreterare
ANSLAG/BEVIS
Organ:
Datum:
Anslag sätts upp:
Protokollet finns
tillgängligt på:
Underskrift:

Kffilike Montgomery, ju ierare

'Anne Lennartsson, justerare

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens
anslagstavla.
Kommunfullmäktige
2017-01-10
2016-12-12
Sista dag att överklaga:
2017-01-11
2016-12-20
Anslaget tas ner:
vvww.uppsala.se och
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Sammanträdesdatum: 2016-12-12

§ 217

Val av justerare samt tid och plats för justering av protokollet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Kiillike Montgomery (MP) och Anne Lennartsson (C) att justera protokollet,
att till ersättare utse Linda Eskilsson (MP) och Örjan Berglund (C) samt,
att justeringen äger rum måndag 19 december kl 09.30 på Stationsgatan 12.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-12-12

§ 218

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa föredragningslistan med ändrad ordning i behandlingen i enlighet med ordförandens
förslag.
Ärendet
Ordföranden föreslår att ärende 185. Tillfälliga regler och avgift för mobil restaurangverksamhet
(street food) behandlas tillsammans med ärende 194. Motion av Jonas Segersam (KD) om gatumat i
Uppsala.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4 (46)

Uplintfi

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-12-12

§ 219

Anförande av Ola Larsmo
Ola Larsmo, författare och ordförande i Svenska PEN, håller ett anförande med anledning av
Tryckfrihetsförordningens 250-årsjubileum.

Justera/n(19s si

r
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§ 220

Anmälningsärende - Antagande av detaljplan
Anmäls
Underrättelser om antagande av detaljplan enligt 5 kap. §§ 29,30 och 35-37 plan- och bygglagen
Detaljplan för kv S:t Per, Uppsala kommun (KSN2015-1149)
Detaljplan för kv Vimpeln, del av, Uppsala kommun (KSN-2014-0672)
Detaljplan för kvarteret Arne Tiselius, del av, Uppsala kommun (KSN-2015-2230)
Detaljplan för Boländerna 23:11, Uppsala kommun, förenklat planförfarande (KSN-2016-2440)
Detaljplan för Boländerna 23:11, Uppsala kommun, begränsat förfarande (reviderat planförfarande,
felskrivning) (KSN-2016-2440)
Detaljplan för Linn&ädgården, servicebyggnad, Uppsala kommun (KSN-2016-0730)

Justerandes sign
-1 •
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§ 221

Anmälningsärende - Protokoll
Anmäls
Protokoll från Stiftelsen Jälla egendom 2016-11-01 (KSN-2016-0660)

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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§ 222

Anmälningsärende - Rapporter om ej verkställda beslut
Anmäls
Rapport till kommunfullmäktige från äldrenämnden av ej verkställda gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen per 30 september 2016 (KSN-2016-2563)

Justerandes si

Utdragsbestyrkande
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§ 223

Anmälningsärende - Dom
Anmäls
Dom från Mark- och miljödomstolen om överklagande av detaljplan för norra Bäcklösa (KSN-20140601)

Justerandes sign
•
C—t •
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Sammanträdesdatum: 2016-12-12

§ 224

Anmälningsärende - Avsägelser förtroendevalda
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja begärda avsägelser.

Ärendet
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden

Ledamot

Leo Jager (S)

Från och med
1 januari 2017

Arbetsmarknadsnämnden

Ledamot

Björn Christiemin (S)

Socialnämnden

Ersättare

Ann-Sofie Henriksson (L)

Räddningsnämnden

Ersättare

Margareta Inninger (S)

Räddningsnämnden

Ersättare

Sara Ivarsson (L)

Kommunfullmäktige

Ersättare

Sanna Eliasson (S)

Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden

Ledamot

Sanna Eliasson (S)

Ledamot tillika 2:e Mohamad Hassan (L)
vice ordförande

Från och med
1 januari 2017

Från och med
1 januari 2017

Idrotts- och fritidsnämnden Ledamot tillika 2:e
vice ordförande

Markus Lagerqvist (M)

Från och med
1 januari 2017

Idrotts- och fritidsnämnden Ledamot

I-Mlne Brodin Rheindorf (M)

Från och med
1 januari 2017

Utbildningsnämnden

Madeleine Andersson (M)

Från och med
1 januari 2017

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2016-12-12

§ 225

Anmälningsärende - Inlämnade interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 30
januari 2017.
Ärendet
Interpellation av Martin Wisell (KD) angående kostnader för neddragningar inom LSS (KSN-20162417)
Interpellation av Stefan Hanna (C) om remissvar angående vinster i välfärden (KSN-2016-2564)
Interpellation av Simon Alm (SD) om att inte uppmuntra till terrorism (KSN-2016-2565)
Interpellation av Christopher Lagerquist (M) om bristen på förskoleplatser under våren. (KSN20162580)
Interpellation av Jonas Segersam (KD) om kommunala ordningsvakter (KSN-2016-2581)
Interpellation av Hannes Beckman (M) om majoritetens ensidiga parkeringspolitik (KSN-2016-2583)
Interpellation av Jonas Segersam (KD) om palliativ vård (KSN-2016-2584)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 226

Anmälningsärende - Inlämnade motioner
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet
Mohamad Hassan (L) om att flytta förvaltningar för en levande landsbygd (KSN-2016-2527) (Obs!
Motionen lämnades in till kommunledningskontoret 2015-09-01 men missades att registreras.
Registrerades i efterhand 2016-12-02 och anmäls nu till kommunfullmäktige efter samråd med
Liberalernas politiska sekreterare.)

Justerandes sign
y /

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum: 2016-12-12

§ 227

Valärenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att förrätta nedanstående val:
Kommunfullmäktiges
valberedning

Ledamot

Eva Adler (M2)

Namngivningsnämnden

Ersättare

Maria Patel (S)

Kulturnämnden

Ledamot

Margareta Fernberg (M)

Arbetsmarknadsnämnden

Ersättare

Tobias Hägglund (M)

Kulturnämnden

Ersättare

Polat Akgäl (S)

Uppsala Tingsrätt

Nämndeman Mirj ana Gavran (S)

Fyrishov AB

Suppleant

Kommit-tål för utdelning av Ledamot
donationsstiftelserna

Mats Åhlund (C)

Uppsala Tingsrätt

Nämndeman Rezene Tesfazion (S)

Arbetsmarknadsnämnden

Ledamot

Ardalan Ghareh Chaie (S)

Räddningsnämnden

Ersättare

Dominic Ankerstål (S)

Räddningsnämnden

Ersättare

Marie Karlström (L)

Kulturnämnden

Ersättare

John Manders (M)

Tord Hägg (M)

att förrätta nedanstående val, gällande från 1 januari 2017:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ledamot

Kerstin Westman (S)

Socialnämnden

Ersättare

Gunnel Borgegård (L)

Idrotts- och fritidsnämnden

Ledamot tillika 2:e
vice ordförande

Mohamad Hassan (L)

Justeran s sign

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Ledamot

Anders A Aronsson (L)

Idrotts- och fritidsnämnden

Ledamot

Madeleine Andersson (M)

Utbildningsnämnden

Ledamot

Markus Lagerquist (M)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ledamot

Ove Johansson (S)

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ledamot

Per Mattsson (V)

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ledamot

Fredrik Björkman (M)

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Ersättare

Pia-Maria Ivarsson (MP)

Omsorgsnämnden

Ledamot

Anton Berg (S)

Omsorgsnämnden

Ledamot

Evelina Solem (KD)

Omsorgsnämnden

Ersättare

Annika Ström (MP)

Omsorgsnämnden

Ersättare

Jonas Petersson (C)

Äldrenämnden

Ledamot

Kjell Haglund (V)

Äldrenämnden

Ledamot

Äldrenämnden

Ersättare

Helne Brodin Rheindorf (M)
Maria Patel (S)

att bordlägga nedanstående val:
Ersättare i omsorgsnämnden (KD)
Ombud i Mälarens vattenvårdsförbund (MP)
Nämndeman i Uppsala Tingsrätt (Fl)
Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning (MP)
Ersättare i gatu- och samhällsmiljönämnden (M)
Ersättare i äldrenämnden (M)

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-12-12

§ 228

Översiktsplan 2016
KSN-2014-1327
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till Översiktsplan för Uppsala kommun, med kommunfullmäktiges
revideringar, enligt ärendets bilaga 1,
att godkänna utställningsutlåtande till Översiktsplan för Uppsala kommun, enligt ärendets
bilaga 2, samt
Anmäls att kommunstyrelsen för egen del beslutat
att inom ramen för programarbetet för Stabbyfältet och Flogsta utreda en
naturreservatsbildning av Stabby Backe.
att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att pröva förutsättningarna för utbyggnad med bostäder
på kommunal mark i Vänge upp till kapacitetstaket för vatten- och avloppsanläggningen.
Reservationer
Närvarande ledamöter (M), (L), (C) och (KD) reserverar sig till förmån för gemensamma yrkanden
och avger reservation enligt bilaga A § 228.
Närvarande ledamöter (M) reserverar sig även till förmån för eget yrkande.
Närvarande ledamöter(C) reserverar sig även till föimån för egna yrkanden och avger reservation
enligt bilaga B § 228.
Närvarande ledamöter (KD) reserverar sig även till fölmån för egna yrkanden och avger reservation
enligt bilaga C § 228.
Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Ärendet
Kommunstyrelsen gav i maj 2013 (§ 76) förvaltningen i uppdrag att revidera översiktsplanen för
Uppsala kommun. Kommunfullmäktige beslutade i maj 2014 (§ 135) att aktualitets-förklara
gällande översiktsplan. I beslutet ingick att aktualitetsprövningen av översiktsplanen
fortsättningsvis ska ske mer löpande på årsbasis. Samråd och utställning av planförslaget ägde
rum under hösten 2015 respektive våren och sommaren 2016. I samband med beslut om
utställning fick förvaltningen i uppdrag att inleda arbete med en fördjupad översiktsplan för de
sydöstra stadsdelarna inklusive en fördjupningsstudie av förutsättningarna för lätt, spårburen
kollektivtrafik i stråket Bergsbrunna - Ultuna — Gottsunda, att inleda programarbete för Flogsta
och Stabby, att inleda arbetet med en trafikstrategi samt att vidareutveckla
Utdragsbestyrkande
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grönstrukturplaneringen och ta fram underlag för att stärka och utveckla ekosystemtjänster.
Förslag till Översiktsplan består av tre delar: A) Huvudhandling, B) Ställningstaganden till
riksintressen och vissa andra intressen av nationell betydelse, C) Samlad konsekvens-beskrivning
(bilaga 1), samt Utställningsutlåtande (bilaga 2). Översiktsplan 2016 kommer efter antagandet
även i en digital version med direktkopplingar mellan text och plankarta. Planen kommer också
att fonnges och tryckas i en pappersversion.
Yrkanden
Erik Pelling (S) yrkar med instämmande av Johan Lundqvist (M7P) och Maria Gardfjell (M=P) bifall till
kommunstyrelsens förslag med följande ändringar; I gula rutan sid 78; Preciseringar och avvägningar
Uppsalaslätten. I. Slättlandskapet ska bevaras öppet och berg- och moränhöjderna bör inte få
ytterligare bostadsbebyggelse. Bostadsbebyggelse får dock tillkomma genom kompletteringar som
)Å- inte utökat befintliga bebyggelsegrupper.
4. Ny bostadsbebyggelse i övrigt får endast tillkomma som kompletterande boenden med koppling till
jordbruksverksamhet. Verksamheten ska vara av sådan omfattning att den motiverar ytterligare
bostadshus för jordbrukets fortsatta drift. Tillkommande bostadsbebyggelse ska lokaliseras i direkt
anslutning till brukningscentrum och ha en direkt koppling till driften av jordbruket.
Therez Olsson (M) yrkar med instämmande av Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), Jonas
Segersam (KD), Mia Nordström (C), Gunnar Hedberg (M), Urban Wästljung (L), Arne Sandemo (M)
och Fredrik Ahlstedt (M); att Ultunalänken förutom kollektivtrafik, gång och cykel, även ska kunna
trafikeras av bilar, utryckningsfordon samt varu- och godstransporter,
att ny bebyggelse tillåts i stadens omland såvida detta inte innebär att större exploateringar i form av
nya utvecklingsområden (exempelvis Lindbacken och Skölsta) förhindras växa fram i ett
planeringsperspektiv till 2030,
att trafiklänken Flogsta-Gotttsunda förutom kollektivtrafik, även ska kunna trafikeras av bil,
utryckningsfordon samt varit- och godstransporter
Therez Olsson yrkar därutöver, med instämmande av Gunnar Hedberg (M), Arne Sandemo (M) och
Fredrik Ahlstedt (M); att verksamhetsområdet vid Kumla ska kvarstå i översiktsplanen.
Stefan Hanna (C) yrkar med instämmande av Mia Nordström (C) även;
att en ambition om att bygga ca 3000 bostäder per år, varav minst 500 bostäder utanför centralorten,
antas i översiktsplanen,
att översiktsplanen fastslår att Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge särskilt ska prioriteras vid
utbyggnad utanför centralorten samt att fördjupade översiktsplaner ska antas för dessa orter med
tillhörande kransortscentrum.
att innerstadens utbredning enligt översiktsplanen skall ändras så att denna också innefattar
Seminarieparken och Fyrishov.
att det i översiktsplanen anges att möjligheter för bilpooler och stöd för elektrifiering av
fordonsflottan ska eftersträvas istället för att beaktas.
Jonas Segersam (KD) yrkar utöver de gemensamma yrkandena även;
att utbyggnad av en ny småbåtshamn på östra sidan Fyrisån i området norr och eventuellt söder om
Kungsängsbron. Framkomlighet för båttrafik / sjöfart i farleden Fyrisån bör lyftas fram mer, och en
nyöppning av vindbron strykas.
att det bör förtydligas att översiktsplanen skall ha en koppling till en investeringsplan i mål och
budget som gäller för hela planperioden, och mer detaljerat för en 20-års horisont.
att Uppsala Södra, runt en framtida pendeltågsstation söder om Bergsbrunna är ett viktigt
Justerandes sign
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utvecklingsområde. Detta område bör (förutom ny bro över Fyrisån) förbindas infrastrukturmässigt
(VA, vägar, etc) med Knivsta kommun vilket också kräver en samordnad planering.
Simon Alm (SD) yrkar;
att revidera samtliga avseenden där bilen, transportfordon eller utryckningsfordon är nedprioriterade
vad gäller framkomlighet.
att trafikslag släpps fram jämställt i kommunen.
att skrivningar om spårvagnstrafik och spårtaxitrafik stryks.
att bostadsbyggande inte begränsas med hänvisning till bristande nuvarande service såsom
kollektivtrafik i området, och att begränsande skrivningar i det avseendet revideras.
att begränsningar av styckebyggande stryks i de fall där det är kopplat till
bebyggelsegrupp/sammanhållen bebyggelse.
att klimatambitioner i utgår.
att förtydliga ambitioner om att möjliggöra tågstopp i både Vänge och Järlåsa.
att Ultunalänken ska vara en bro där alla trafikslag släpps fram.
att stryka negativa skrivningar om bilanvändande.
att sammanhang där Regionförbundet omnämns i revideras till Region Uppsala där så är lämpligt.
att platsbeskrivningar i handlingen revideras i de fall benämningen "Uppsala moské" anges
att skrivningar om fossilbränsleanvändning stryks.
Anföranden hålls också av Hanna Mörck (V) och Trond Svendsen (MP).

Beslutsgång
Ordföranden ställer först Erik Pellings (S) ändringsyrkande mot avslag och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med ändringsyrkandet.
Ordföranden ställer sen de gemensamma yrkandena från (M), (L), (C) och (KD) mot avslag och finner
att kommunfullmäktige avslår yrkandena.
Ordföranden ställer där efter i tur och ordning respektive yrkanden från Therez Olsson med flera (alla
M), Stefan Hanna och Mia Nordström (båda C), Jonas Segersam (KD), och Simon Alm (SD) mot
avslag och finner att kommunfullmäktige avslår samtliga yrkanden.
Slutligen ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut med den vid sammanträdet
beslutade ändringen mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det
reviderade förslaget.

Justerandes. sign
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§ 229

Innerstadsstrategi
KSN-2014-0505
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget till innerstadsstrategi enligt ärendets bilaga 1, samt
att godkänna utställningsutlåtande enligt ärendets bilaga 2.
Reservationer
Närvarande ledamöter i (C) reserverar sig till förmån för egna yrkanden och avger reservation enligt
bilaga A § 229.
Närvarande ledamöter i (SD) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Ärendet
Den 7 maj 2013 (§ 37) gav kommunstyrelsen kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram
en innerstadsstrategi. Uppdraget är en del i framtagandet av en ny översiktsplan och syftar till
att utveckla och fördjupa visionen och strategin för innerstaden. Med organisationsöversynen
2014 flyttades uppdraget över till stadsbyggnadsförvaltningen. Den 11 maj 2016 beslutade
kommunstyrelsen att skicka förslaget till innerstadsstrategi på utställning och ett bearbetat
förslag ställdes ut under perioden 17 maj till 31 augusti 2016. Det finns inget formellt krav på
utställning av denna typ av styrdokument men utställningen har gett möjlighet att ytterligare
förankra strategin bland alla berörda.
Yrkanden
Johan Lundqvist (MP) yrkar med instämmande av Mohamad Hassan (L) och Hanna Mörck (V) bifall
till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Stefan Hanna (C) yrkar med instämmande av Mia Nordström (C);
att innerstadsstrategins definition av innerstaden revideras så att denna också omfattar
Seminarieparken och Fyrishov.
att det i innerstadsstrategin slås fast att den del av innerstaden som ligger mellan
Kungsgatan och Dag Hammarskjölds väg, samt mellan Bäverns gränd och S:t
Olofsgatan, görs om till gångfartsområde. Bland annat för att Uppsala ska kunna få
ett attraktivt centralt torg.
att det i innerstadsstrategin slås fast att Seminarieparken ska bevaras.
att behovet av att tillgodose samlings- och föreningslokaler i samband med förtätningar
och ombyggnationer i innerstaden bättre lyfts fram i innerstadsstrategin.
att innerstadsstrategins utgångspunkt Prioritera centrala delar av staden för gående och
vistelse ges lydelsen Prioritera centrala delar av staden för gående, cykling och
vistelse, och uppdateras i enlighet med vad som anförs ovan.
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Simon Alm yrkar;
att begreppet "mångfald" byts ut till "stort utbud",
att skrivningar om klimatambitioner stryks,
att skrivningar om begränsande åtgärder för biltrafik stryks,
att Råbyvägen återställs vad gäller den framkomlighet som fiinnits fram till 2016,
att genomfartstrafik i centrala Uppsala styrs om endast genom att uppmuntra och inte genom att
tvingas till andra vägval, samt
att fastställa en högsta byggnadshöjd.
Anförande hålls även av Erik Pelling (S).

Beslutsgång
Ordföranden ställer Stefan Hannas (C) ändringsyrkande mot avslag och finner att kommunfullmäktige
avslår yrkandet.
Ordföranden ställer därefter Simon Alm (SD)s ändringsyrkanden mot avslag och finner att
kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Slutligen ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 230

Nytt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala
kommun
KSN-2016-1842
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta nytt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun enligt ärendets
bilaga 1, att gälla från och med den 1 januari 2017,
att för tolkning och tillämpning av reglementet, hänvisa till föredragningen,
att krisledningsnämnden ska ha sju (7) ledamöter och fyra (4) ersättare,
att till ordinarie ledamöter i krisledningsnämnden utse Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MP),
hona Szatmari Waldau (V), Erik Pelling (S), Fredrik Ahlstedt (M), Mohamad Hassan (L) och Stefan
Hanna (C),
att till ersättare i krisledningsnämnden utse Caroline Hoffstedt (S), Rickard Malmström (MP), Therez
Olsson (M) och Jonas Segersam (KD), samt
att till ordförande i krisledningsnämnden utse Marlene Burwick (S), till 1:e vice ordförande i
krisledningsnämnden utse Maria Gardfjell (MP), och till 2:e vice ordförande i krislednings-nämnden
utse Fredrik Ahlstedt (M).
Anmäls att kommunstyrelsen för egen del beslutat

att uppdra till kommunledningskontoret att tillsammans med berörda förvaltningar utreda hur arbetet
med att tillhandahålla bostäder för flyktingar som anvisats med stöd av lagen (2016:38) om
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, ska utfonnas.

Ärendet
Kommunfullmäktige i Uppsala beslutade den 13 juni 2016 om en ny nämndorganisation från och med
den 1 januari 2017, samt att ett förslag till nytt reglemente med anledning av den nya
nämndorganisationen skulle utarbetas.
För de gemensamma nämnderna räddningsnämnden och överförmyndarnämnden gäller de
reglementen som beslutats i särskild ordning av fullmäktige. Dessa nämnders reglementen ingår inte i
det föreliggande förslaget.
Yrkanden
Simon Alm (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 231

Förslag till taxor och avgifter inom idrotts- och fritidsnämndens område
KSN-2016-2405
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 7-8 november 2016 att fastställa taxor och avgifter för idrotts- och
fritidsnämnden vid sitt sammanträde i december. Den 16 november 2016 beslutade idrotts- och
fritidsnämnden om förslag till ny prislista, de så kallade markerings-avgifterna, för hyra av lokaler och
anläggningar som nämnden tillhandahåller. Dessutom föreslås att taxor och avgifter från och med 1
januari varje år, med start 2018, ska följa den prisuppräkning som för varje år anges i Mål och budget.
Yrkanden
Markus Lagerquist (M) yrkar bifall till (M), (L), (C) och (KD)s återremissyrkande i kommunstyrelsen
och lämnar motivering till återremissen i enlighet med bilaga A § 231.
Rickard Malmström (MP) yrkar på ärendets avgörande idag.
Mohamad Hassan (L) yrkar i första hand på återremiss, i andra hand; att avslå förslaget och att
nuvarande taxor i idrotts- och fritidsnämnden i stället ska gälla hela 2017,
att Uppsala kommun under 2017 ska bearbeta och förankra "Förslag till taxor och avgifter inom
idrotts- och fritidsnämndens område" med syfte att fatta beslut hösten 2017, samt
att komplettera ärendet med konsekvensanalys för hur de nya taxorna påverkat barn- och
ungdomsidrotter.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Markus Lagerquists (M) återremissyrkande mot avslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå återremissyrkandet. Votering begärs och genomförs.
Bifall till återremissyrkandet röstar ja, avslag på återremissyrkande, det vill säga bifall till att
avgöra ärendet denna dag, röstar nej. Kommunfullmäktige beslutar med 32 ja-röster mot 43 nejröster att återremittera ärendet i enlighet med en så kallad minoritetsåterremiss. 4 ledamöter avstår
från att rösta och två ledamöter är frånvarande vid omröstningen. Omröstningen redovisas i
voteringslista nr 1.
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§ 232

Utdelning pedagogiska priser
Utbildningsnämnden delar ut Uppsala kommuns pedagogiska priser.
Pedagogiska priset inom förskolan går till Åsa Öhman Ru&n på Täljstenens förskola
Pedagogiska priset inom grundskolan går till Anna Blomqvist på Bergaskolan
Pedagogiska priset inom gymnasieskolan går till Karolina Kalat på Rosendalsgymnasiet
Pedagogiska priset till skolledare går till Stina Hultén på Liljeforsskolan
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§ 233

Avtackning av Alf Karlsson
Kommunfullmäktiges ordförande tackar kommunfullmäktiges tidigare 1:e vice ordförande Alf
Karlsson (MP) för hans tid i kommunfullmäktiges presidium.
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§ 234

Ersättning för pedagogisk verksamhet 2017
KSN-2016-2392
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ersättningar för pedagogisk verksamhet år 2017 i enlighet med utbildningsnämndens
förslag, samt
att den utvärdering av modellen för strukturersättning som utbildningsnämnden gör tillställes även
kommunstyrelsen.

Reservation
Samtliga ledamöter (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Särskilt yttrande
Fredrik Ahlstedt (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD) avger särskilt
yttrande enligt bilaga A § 234.
Ärendet
Utbildningsnämnden har överlämnat förslag till ersättningar för pedagogisk verksamhet 2017, ärendets
bilaga. Förslaget omfattar ersättningar till den kommunala huvudmannens förskola och skola och de
fristående förskolorna och skolorna.
Ersättningarna bygger på de förutsättningar som getts utbildningsnämnden i fullmäktiges beslut om
Mål och budget 2017-2019 den 7-8 november § 203. I Mål och budget fastställer kommunfullmäktige
ett kommunbidrag per verksamhet. Utifrån kommunbidraget beräknas ersättningar per barn och elev
utifrån bestämmelser om lika villkor. Ersättningarna utgörs i huvudsak av ett grundbelopp, där en del
utgörs av en strukturersättning som grundar sig på den socioekonomiska sammansättningen av elever
på varje förskola och skola. Därutöver kan tilläggsbelopp såsom ersättning för nyanlända och
ersättning för modersmål, erhållas beroende på skolfatiii.
Yrkanden
Simon Alm (SD) yrkar; att systemet för strukturersättningar ses över för beslut i kommunfullmäktige.
att inte bevilja ersättning för modersmålsundervisning i förskola eller gymnasium.
Anföranden hålls även av Caroline Hoffstedt (S), Mohamad Hassan (L), Christopher Lagerqvist (M),
Martin Wisell (KD), Anne Lennartsson (C), Linda Eskilsson (MF'), Jonas Segersam (KD) och Fredrik
Ahlstedt (M).
Beslutsgång
Ordföranden ställer Simon Alms (SD) yrkande mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.
Justerandes sign
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Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 235

Nytt avgiftstak för maxtaxa 2017 inom förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet
KSN-2016-2407
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att höja avgiftnivåerna för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet från
och med 1 januari 2017 i enlighet med skolverkets förordning (2001:160).

Särskilt yttrande
Martin Wisell (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 235.
Ärendet
Utbildningsnämnden har överlämnat förslag till höjda avgiftsnivåer för maxtaxa
i enlighet med Skolverkets förordning (2001:160), ärendets bilaga.
Anföranden
Anföranden hålls av Martin Wisell (KD) och Simon Alm (SD).
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 236

Reglemente och avtal avseende gemensam nämnd för kunskapsstyrning
inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård
KSN-2016-2219
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Uppsala kommun ska ingå i den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning inom
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård från och med den 1 januari 2017,
att anta avtal om samverkan i en gemensam nämnd för kunskapsstyrning inom socialtjänst
och angränsande hälso- och sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner enligt
ärendets bilagal,
att anta reglemente för gemensam nämnd för kunskapsstyrning inom socialtjänst och
angränsande hälso- och sjukvård enligt
ärendets bilaga 2,
att utse Ilona Szatmåri Waldau (V) och Mohamad Hassan (L) till ledamöter och Monica Östman (S)
och Jonas Segersam (KD) till ersättare till den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning inom
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, och samtidigt nominera Mohamad Hassan (L) till
vice ordförande i nämnden, samt
att ovanstående beslut ska gälla under förutsättning att motsvarande beslut fattas av övriga
samverkande parter i den gemensamma nämnden.

Ärendet
I samband med beslut om bildande av Region Uppsala beslutade landstingsfullmäktige den
20-21 juni 2016 att tillsammans med länets kommuner inrätta en gemensam nämnd för
kunskapsstyrning för socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Respektive huvudman
ska under hösten 2016 anta samverkansavtal och reglemente för den gemensamma nämnden
så att verksamheten kan komma igång från 2017.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunsstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden ställer sen kommunfullmäktiges valberednings förslag till val av ledamöter, ersättare
samt nominering av andre vice ordförande i nämnden mot avslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med valberedningens förslag till beslut.

Justerandes sign
„, 2

Utdragsbestyrkande

28 (46)

Upratg,

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-12-12

§ 237

Program för kommunalt finansierad verksamhet
KSN-2016-1909
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta program för kommunalt finansierad verksamhet 2017-2018 enligt ärendets bilaga 1.

Reservationer
Närvarande ledamöter i (M), (L), (C) och (KD) reserverar sig till förmån för egna yrkanden samt avger
reservation enligt bilaga A § 237.
Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
Ärendet
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige varje mandatperiod besluta om ett program med mål
och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Genom att anta program
för all kommunalt finansierad verksamhet, oavsett regi, uppfyller Uppsala kommun kommunallagens
krav på ett sådant program.
Yrkanden
Fredrik Ahlstedt (M) tilläggsyrkar med instämmande av Jonas Segersam (KD) och Stefan Hanna (C);
att återinföra utmanarrätten i och med antagandet av Program för kommunalt finansierad
verksamhet,
att Uppsala kommun i första hand tillämpar Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom vård och omsorg,
att ett femte övergripande mål inkluderas gällande konkurrens på lika villkor för att säkerställa
likabehandling av egen regi och externa utförare
Simon Alm (SD) yrkar bifall till Fredrik Ahlstedts (M) första och andra att-sats.
Marlene Burwick (S) och Ilona Szatmåri Waldau (V) yrkar avslag på Fredrik Ahlstedts (M) med fleras
tilläggsyrkanden.
Anförande hålls även av Johan Carlsson (M).
Beslutsgång
Ordföranden ställer först de två första att-satserna i Fredrik Ahlstedts (M) tilläggsyrkande mot avslag
och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandena.
Sen ställer ordföranden den tredje att-satsen i Fredrik Ahlstedt (M) tilläggsyrkande mot avslag och
finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Slutligen ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Justerandes sign
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§ 238

Luciatåg
Malmaskolans klass 5A och 5B uppträder under ledning av musiklärare Samuel Åhman.
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§ 239

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
KSN-2016-2166
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Uppsala kommuns program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning enligt
ärendets bilaga 1.
Anmäls att kommunstyrelsen för egen del beslutat

att anta Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning enligt ärendets
bilaga 2.

Reservationer
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för egna tilläggsyrkanden och avger reservation enligt
bilaga A § 239.
Ärendet
Omsorgsnämnden har överlämnat förslag till program för full delaktighet för personer med
funktionsnedsättning för beslut i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade i
december 2014 att ge omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till program för
funktionshinderpolitiken.
Yrkanden
Eva Christiernin (S) yrkar med instämmande av Asa Strahlemo (MV) och Liza Bo'ethius (V) bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Mohamad Hassan (L) yrkar med instämmande av Benny Lindholm (L);
att avsnitt Vardags- och familjeliv under prioriterade delmål kompletteras med 'funktionella och
moderna hjälpmedel för vardag och fritid tillhandahålls"
att avsnitt Fysisk tillgänglighet under prioriterade delmål kompletteras med "detaljplanen än
tydligare används som instrument för att säkerställa tillgång till offentliga lokaler, förskolor och
skolor".
att avsnitt Vardags och Familjeliv under prioriterade delmål kompletteras med "en samordningstjänst
med ombud inrättas för att underlätta för den som behöver stöd och dennes närstående".
Anförande hålls även av Margit Borgström (KD).

Beslutsgång
Ordföranden ställer Mohamad Hassans (L) yrkanden mot avslag och finner att kommunfullmäktige
avslår yrkandena.
Ordföranden ställer sen kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Justerandes sign
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§ 240

Riktlinjer för stöd till sociala företag
KSN-2016-1923
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta riktlinje för stöd till sociala företag enligt ärendets bilaga 1,
att uppdra till kommunstyrelsen att skapa och samordna farmer och forum med berörda nämnder,
sociala företag och myndigheter, med syftet att implementera riktlinje för stöd till sociala företag,
att uppdra till arbetsmarknadsnämnden att utifrån riktlinjens strategiska områden samordna arbetet
med att ta fram en handlingsplan mellan berörda nämnder och i dialog med sociala företag och
myndigheter, samt
att kommunstyrelsen ansvarar för löpande uppföljning av nämndernas arbete och resultat utifrån
framtagen handlingsplan.

Ärendet
Arbetsmarknadsnämnden gavs i Mål och Budget 2015-2018 i uppdrag att utveckla formerna för hur
kommunens stödjer och samverkar med sociala företag. Arbetsmarknadsnämnden har den 15
september 2016 överlämnat redovisning av uppdraget med underlag samt förslag till riktlinjer för stöd
till sociala företag. Ärendets bilaga bilaga 2.
Därutöver har kommunfullmäktige i Mål och Budget 2017 med plan för 2018-19 uppdragit till
arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, omsorgsnämnden, kulturnämnden och kommun-styrelsen att
"Identifiera strukturella hinder och behov och samordning för att sociala företag ska kunna skapa fler
arbetstillfållen".
Yrkanden
Ulrik Wämsberg (S) yrkar med instämmande av Torbjörn Aronsson (KD) bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 241

Premier och priser i Uppsala kommun
KSN-2016-2192
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa riktlinjer för utdelning av premiering och utdelning av priser i Uppsala kommun enligt
ärendets bilaga, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till modell för ett kvalitetspris i Uppsala kommun
i enlighet med de föreslagna riktlinjerna.
att uppdra till omsorgsnämnden att tillsammans med socialnämnden och äldrenämnden utarbeta
förslag till modell för ett pris inom omsorgsområdet i Uppsala kommun i enlighet med de föreslagna
riktlinjerna.
Anmäls att kommunstyrelsen för egen del beslutat

att anta riktlinjer för premiering och priser i Uppsala kommun samt inrättande av nytt kvalitetspris,
jämställdhetspris och omsorgspris, beslutat
att uppdra till Uppsala kommuns jämställdhetsråd att utarbeta förslag till modell för ett
jämställdhetspris i enlighet med de föreslagna riktlinjerna, samt

Ärendet
Uppsala kommun delar ut ett antal priser. Priser och premieringar ska utgå från en klar vilja att sträva
efter god kvalitet i verksamheten i enlighet med kommunens Kvalitetspolicy. Då nuvarande former för
utdelning av priser skiljer sig åt, är det svårt att bilda sig en uppfattning om prisutdelningarna är
ändamålsenliga och har önskvärd effekt.
För att tydliggöra olika former av priser och riktlinjerna för dessa föreslås sju grundprinciper för
Uppsala kommuns utdelning av premier och priser. Grundprinciperna utgår från Uppsala kommuns
styrning mot god service och kvalitet. Mål och ambitioner finns formulerat i kommunfullmäktiges Mål
och budget samt Uppsala kommuns Kvalitetspolicy.
Yrkanden
Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 242

Översyn av Destination Uppsala Aktiebolag
KSN-2016-0572
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ägardirektiv för Nya Destination Uppsala aktiebolag enligt ärendets bilaga.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2016 att genomföra en översyn av Destination Uppsala AB
med anledning av att det uppmärksammats oklarheter kring bolagets aktiebok. Det beslutades vidare
att bolaget likvideras efter att verksamheten flyttats över till ett nytt bolag.
Yrkanden
Marlene Burwick (S) yrkar med instämmande av Ehsan Nasasri (C) bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 243

Komplettering av ägardirektiv för Uppsalahem AB
KSN-2016-2176
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att komplettera ägardirektiven för Uppsalahem AB enligt följande: För boende till nyanlända med
uppehållstillstånd ska avsättas 270 lägenheter från bolagets nyuthyrning
under år 2017 respektive 2018.

Reservationer
Närvarande ledamöter (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande enligt bilaga A § 243.
Närvarande ledamöter (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande enligt bilaga B § 243.
Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig till förmån för eget avslagsyrkande och avger reservation
enligt bilaga C § 243.
Ärendet
Genom ägardirektiv styrs de helägda bolagens verksamhet. I samband med att Uppsala kommun i
relation till staten har ålagts att ta emot nyanlända som fått uppehållstillstånd måste kommunen enligt
lag bereda den nyanlände bostad. Ett led i detta är att uppdra till kommunens eget allmännyttiga
bostadsbolag att avsätta en andel av sin nyuthyrning till
Uppsala kommun som i sin tur upplåter dessa bostäder till nyanlända som beviljats uppehållstillstånd
och som anvisats till Uppsala kommun.
I ärendet redogörs för vilken förändring i ägardirektivet som erfordras för att få fram fler lägenheter
till nyanlända som beviljats uppehållstillstånd och som anvisats till Uppsala kommun.
Yrkanden
Erik Pelling yrkar med instämmande av Cecilia Forss (M) och Fredrik Ahlstedt (M) bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Simon Alm yrkar med instämmande av David Perez (SD) avslag.
Jonas Segersam yrkar;
att andelen av Uppsalahems årligen förmedlade bostadsbestånd som viks för särskilda ändamål höjs
från dagens 7% till 21%, för att utvärderas inför år 2019. Av dessa skulle 7% som tidigare avse rena
bostadssociala kontrakt och 14% tillfälliga korttidskontrakt enligt lagen om anvisning av nyanlända.
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Stefan Hanna (C) yrkar med instämmande av Örjan Berglund (C);
att andelen av Uppsalahems årligen förmedlade bostadsbestånd som viks för akut bostadsstöd höjs
från dagens 7% till15 %, för att utvärderas inför år 2019. Av dessa ska 7% som tidigare avse rena
bostadssociala kontrakt och 8% tillfälliga korttidskontrakt för att öka chanserna att långsiktigt klara
statens krav.
att Uppsalahems ägardirektiv kompletteras med ett uppdrag om att ställa upp och förvalta kommunala
mobila bostäder på lämpliga av kommunen anvisade platser.

Beslutsgång
Ordföranden ställer i tur och ordning de fyra förslagen, kommunstyrelsens förslag till beslut, Simon
Alms (SD) avslagsyrkande, Jonas Segersams (KD) yrkande och Stefan Hannas (C) yrkande, mot
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till
beslut.
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§ 244

Konsekvensändringar i ERS och ERS 11 med anledning av ändrad
nämndorganisation
KSN-2016-1727
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att i ERS bilaga 3; grupp 1, från och med den 1 januari 2017 arvoderas med 30 procent av
kommunalrådsarvodet, samt
att gatu- och samhällsmiljönämndens ordförandes månadsarvode är oförändrat.

Ärendet
Uppsala kommun får ny nämndorganisation från och med den 1 januari 2017. Kommunfullmäktige,
gav den 13 juni 2016 (§ 127) kommunstyrelsen i uppdrag att föreslå månadsarvoden för berörda
presidier.
Den ändrade nämndorganisationen innebär att styrelsen för Uppsala vård och omsorg och styrelsen för
teknik och service avvecklas per den 31 december 2016. Kommunfullmäktige har beslutat att antalet
ledamöter i gatu- och samhällsmiljönämnden, omsorgsnämnden och äldrenämnden ska vara 13
ledamöter och 9 ersättare från och med den 1 januari 2017.
Ärendet har beretts av ERS-gruppen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes ,gri

Utdragsbestyrkande

37 (46)

Uppsala
KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-12-12

§ 245

Finansrapport perioden 1 januari —30 september 2016
KSN-2016-0467
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
Ärendet
Finansrapporten utgör dels en redovisning av de finansiella positioner som Uppsala kommun har
dels en avstämning av i vilken utsträckning den finansiella verksamheten bedrivs i enlighet med
fastställd policy och tillhörande riktlinjer.
Yrkanden
Stefan Hanna (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anförande hålls även av Marlene Burwick (S).
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 246

Riktlinjer och avgift för street food
KSN-2016-2044
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta regler för mobil restaurangverksamhet för en testperiod om två år med början när beslut
om upplåtelseavgifter fattats, samt i övrigt i enlighet med gatu- och samhällsmiljönämndens
förslag,
att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att besluta om upplåtelseavgifter för testperioden
som innebär att kommunen får kostnadstäckning,
att bemyndiga gatu- och samhällsmiljönämnden att göra mindre revideringar av reglerna under
testperioden, samt
att en utvärdering av försöket genomförs och att utvärderingsresultatet skickas på remiss till
berörda fastighetsägare och Citysamverkan innan reglerna blir permanenta.
Reservationer
Hannes Beckman (M), Jonas Segersam (Kl)) och Stefan Hanna (C) reserverar sig till förmån
för eget tilläggsyrkande.
Ärendet
Gatu- och samhällsmiljönämnden har överlämnat förslag till kommunfullmäktige avseende
riktlinjer, innefattande regler och villkor för mobila restaurangverksamheter, så kallad street food.
I ärendets bilaga återges nämndens protokollsutdrag samt förslag till regelverk justerat efter
nämndens beslut.
Nämnden föreslår att riktlinjerna antas för en testperiod. Vidare föreslås att nämnden får i uppdrag
att komplettera gällande taxa "Avgift för upplåtelse av offentlig plats i Uppsala kommun" med
nya avgifter att gälla under testperioden samt att nämnden bemyndigas att vid behov göra mindre
justeringar av regelverket.
Kommunstyrelsen reviderar förslaget vid sammanträdet 23 november 2016, från en testperiod på
ett år till en testperiod på två år.
Yrkanden
Johan Lundqvist (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Hannes Beckman (M), Jonas Segersam (KD) och Stefan Hanna (C) yrkar på följande tillägg;
att riktlinjerna kompletteras med nattöppet på fler platser och att samråd även sker med
potentiella aktörer och andra intresserade.
Anförande hålls även av Arne Sandemo (M)
Beslutsgång
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot kommunstyrelsens
förslag till beslut med Hannes Beckmans (M) med fleras tilläggsyrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 247

Utbetalande av partistöd 2017
KSN-2016-1279
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utbetala partistöd till partierna i kommunfullmäktige i enlighet med redovisningen i ärendet.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2014 (§ 137) att anta regler för partistöd i Uppsala
kommun enligt ärendets bilaga 1.
Varje parti med representation i kommunfullmäktige erhåller per år dels ett grundstöd om 75 000
kronor och dels ett stöd med 75 000 kronor per mandat i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om utbetalning i december före det år som partistödet avser.
Utbetalningen sker i början av januari. En förutsättning för att partistöd kan betalas ut är att
partierna senast den 30 juni 2016 lämnat en redovisning av partistödets användning under 2015.
Reglerna bygger på de förändringar i kommunallagen som gäller från inne- varande mandatperiod.
Partierna har lämnat redovisningar i enlighet med gällande bestämmelser. Dessa återfinns i akt hos
kommunledningskontoret.
Fullmäktige föreslås besluta att utbetala partistöd för år 2017 till:
Socialdemokraterna 1 725 000 kr
Moderaterna 1 200 000 kr
Miljöpartiet 975 000 kr
Vänsterpartiet 675 000 kr
Liberalerna 600 000 kr
Centerpartiet 525 000 kr
Sverigedemokraterna 450 000 kr
Kristdemokraterna 375 000 kr
Feministiskt initiativ 225 000 kr
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 248

Motion av Mia Nordström (C) om så snabbar vi upp omställningen till
fossilfria fordon i Uppsala kommun
KSN-2015-0303
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer
Närvarande ledamöter (C) reserverar sig till förmån för bifall till motionen enligt bilaga A § 248.
Ärendet
Mia Nordström (C) har i motion till fullmäktige, väckt den 29 januari 2015, yrkat att:
- Kommunledningskontoret får i uppdrag att utarbeta förslag på riktlinjer och budget för
att Uppsala kommuns nuvarande 456 dieselbilar skall tankas med så stor andel
biodiesel som möjligt från och med 1 januari 2016.
- Kommunledningskontoret får i uppdrag att arrangera en årlig kommunal utbildning
om milj öbilar med fokus på el- och laddhybridfordon.
- Teknik och Service får i uppdrag att genomföra en elbilsupphandling.
Yrkanden
Mia Nordström (C) yrkar bifall till motionen.

Johan Lundqvist (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Mia Nordströms (C)
bifallsyrkande till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 249

Motion av Mohammad Hassan (L) om att utreda en ny skola mellan
Gottsunda och Sunnersta
KSN-2015-2369
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att besvara motionen med hänvisning till föredragningen i ärendet.

Ärendet
Mohamad Hassan (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7
december 2015, fullmäktige besluta att snarast påbörja utredning för att en ny skola byggs för åk
F-9 mellan Gottsunda och Sunnersta som fmansieras med försäljning av marken där dagens skola
ligger.
Yrkanden
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anförande hålls även av Caroline Hoffstedt (S).
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 250

Motion av Jonas Segersam (KD) om gatumat i Uppsala
KSN-2015-1807
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Reservationer
Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.
Ärendet
Jonas Segersam (KD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5
oktober 2015, att gatu- och samhällsmiljönämnden ges i uppdrag att ta fram en plan för utökad
gatumatförsäljning i Uppsala. Denna plan bör innehålla riktlinjer för serveringen, regler för
tillstånden samt en tidsplan för ett snabbt genomförande.
Yrkanden
Johan Lundqvist (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Jonas Segersams (KD)
bifallsyrkande till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 251

Bordläggning av ärenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga följande ärenden:
189. Motion av Stefan Hanna (C) om stärkt invånarinflytande (KSN-2016-0525)
190. Motion av Stefan Hanna (C) om särskilda satsningar på fler servicebostäder (KSN-20152156)
191. Motion av Mohamad Hassan (L) om öppna nämndsammanträden (KSN-2016-0204)
192. Motion av Simon Alm (SD) om folkomröstning angående kommunalt
invandringsmottagande (KSN-2016-0242)
193. Motion av Stefan Hanna (C) om kulturinsatser kopplade till Träffpunkter (KSN-20152155)
195. Motion av Jonas Segersam (KD) om indexering av kommunens avgifter (KSN-20151918)
196. Interpellation av Cecilia Forss (M) om företagsklimatet i Uppsala (KSN-2016-1991)
197. Interpellation av Simon Alm (SD) om Bolandgymnasiet (KSN-2016-2156)
198. Interpellation av Jonas Segersam (KD) om minskad statlig ersättning (KSN-2016-2157)
199. Interpellation av Stefan Hanna (C) om situationen på Von Bahrs skola (KSN-2016-2158)
200. Interpellation av Simon Alm (SD) om kostnadsläget avseende ensamkommande
invandrarungdomar (KSN-2016-2167)

Ärendet
Då klockan strax är 22.00 föreslår ordföranden att bordlägga kvarstående ärenden
på föredragningslistan.
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§ 252

Julhälsning och tack för året som gått
Kommunfullmäktiges ordförande Carl Lindberg(S) tackar presidiet och kommunfullmäktige
för året som gått och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.
Kommunfullmäktiges andre vice ordförande Magnus Åkerman (M) tackar
kommunfullmäktiges ordförande för året som gått och önskar en god jul och ett gott nytt år.
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§ 253

Under sammanträdet inlämnade motioner
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet
Vid sammanträdet har följande motioner lämnats in:
Motion av Jonas Segersam och Martin Wisell (båda KD) angående arbetsmiljön inom
barnomsorgen. (KSN-2016-2649)
Motion av Jonas Segersam (KD) angående stärkt upphandlingsarbete. (KSN-2016-2648)
Motion av Jonas Segersam och Ulla Johansson (båda KD) angående vårdserviceteam. (KSN2016-2644)
Motion av Lisen Burmeister (SD) om likvärdig tillgång till simhallstid för alla elever i
kommunens skolor, årskurs 1-6. (KSN-2016-2645)
Motion av Mohamad Hassan och Benny Lindholm (båda L) om att öka äldres integritet
genom att på prov installera japanska toaletter på vård- och omsorgsboenden. (KSN-20162646)
Motion av Johan Carlsson (M), Stefan Hanna (C), Mohamad Hassan (L) och Ulla Johansson
(KD) om att inleda förhandling med Fyrishov om träffpunktsverksamhet. (KSN-2016-2647)
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Närvarologg för ordinarie ledamöter
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2016 klockan 22:01:46.

Ledamot
Marlene Burwick (S)
Erik Pelling (S)
Caroline Hoffstedt (S)
Ulrik Wärnsberg (S)
Hilde Klasson (S)
Gustav Lantz (S)
Elnaz Alizadeh (S)
Peter Gustavsson (S)
Loa Mothata (S)
Carl Lindberg (S)
Patrik Kjellin (S)
Staffan Yngve (S)
Monica Östman (S)
Inga-Lill Sjöblom (S)
Susanne Eriksson (S)
Mattias Kristenson (S)
Eva Christiernin (S)
Ove Hjorth (S)
Agneta Erikson (S)
Klas-Herrman Lundgren (S)
Ylva Stadell (S)
Stavros Giangozoglou (S)
Fredrik Ahlstedt (M)
Marta Obminska (M)
Therez Olsson (M)
Inger Söderberg (M)
Liv Hahne (M)
Alexandra Westman (M)
Markus Lagerquist (M)
Cecilia Forss (M)
Mats Gyllander (M)
Christopher Lagerqvist (M)
Kristian P Ljungberg (M)
Magnus Åkerman (M)
Rickard Sparby (M)
Gunnar Hedberg (M)
Hannes Beckman (M)
Maria Gardfjell (MP)
Rickard Malmström (MP)
Linda Eskilsson (MP)
Johan Lundqvist (MP)
Mohamad Tahir (MP)
Tarja Onegård (MP)

Logg
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Peder Granath autoers. kl. 13:19 till kl. 14:29 (p6), ord. ankom kl. 14:29 (p6)
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Maria Patel autoers. kl. 13:19 till kl. 17:32 (p11), ord. ankom kl. 17:32 (p11)
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Kerstin Westman autoers. kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19 , utgår kl. 21:00 (p18), Björn Wall ers. kl. 21:02
(p18)
Deltar i upprop 1 kl. 13:19 , utgår kl. 19:35 (p13), Peder Granath ers. kl.
19:35 (p13)
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19 , utgår kl. 20:29 (p18), Rafael Waters ers. kl.
20:29 (p18)
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19 , utgår kl. 16:27 (p10), Kjell Viberg ers. kl. 16:27
(p10)
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19, utgår kl. 20:55 (p18), Maria Patel ers. kl. 20:56
(p18)
Deltar i upprop 1 kl. 1:19
Arne Sandemo autoers. kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19, utgår kl. 16:23 (p10), Johan Carlsson ers. kl.
16:23 (p10)
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Carolina Bringborn Anadol autoers. kl. 13:19 till kl. 19:40 (p14), Carolina
Bringborn Anadol ers. kl. 19:41 (p14)
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Mats Hansn autoers. kl. 13:19 till kl. 15:43 (p7), ord. ankom kl. 15:43 (p7)
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Madeleine Andersson autoers. kl. 13:19 till kl. 17:32 (p11), ord, ankom kl.
17:32 (p11), utgår kl. 20:39 (p18), Mats HanAn ers. kl. 20:39 (p18)
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19, utgår kl. 15:18 (p6), Per-Eric Rosén ers. kl.
15:19 (p6)
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Helena Nordström-Källström autoers. kl. 13:19 till kl. 14:38 (p6), Jonas
Andersson ers. kl. 14:38 (p6) till kl. 15:43 (p7), ord. ankom kl. 15:43 (p7)

Sida 1 av 2

Forts. närvarologg den 12 december 2016 klockan 22:01:46.
Ledamot

Logg

Asa Strahlemo (MP)
Eva Adler (MP)
Trond Svendsen (MP)
Johan Edstav (MP)
Ahmad Orfali (MP)
KCillike Montgomery (MP)
Hona Szatmåri Waldau (V)
Hanna Mörck (V)
Sverker Aslund (V)
Karolin Lundström (V)
Tobias Smedberg (V)
Liza Boäthius (V)
Kjell Haglund (V)

Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Lars-Håkan Andersson autoers. kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Florian Burmeister autoers. kl. 13:19 till kl. 20:47 (p18), Bodil Brutemark
ers. kl. 20:47 (p18)
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Malin Sjöberg Högrell autoers. kl. 13:19 till kl. 20:40 (p18), Thea Andersson
ers. kl. 20:40 (p18)
Deltar i upprop 1 kl. 13:19 , utgår kl. 21:24 (p21)
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Peter Nordgren autoers. kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Ulf Schmidt autoers. kl. 13:19 till kl. 19:36 (p13), ord. ankom kl. 19:36 (p13)
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Anders Sehlin autoers. kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Lisen Burmeister autoers. kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19

Edip Akay (V)
Mohamad Hassan (L)
Anna Manell (L)
Eva Edwardsson (L)
Benny Lindholm (L)
Anders A Aronsson (L)
Anders Westerlind (L)
Urban Wästljung (L)
Stefan Hanna (C)
Anne Lennartsson (C)
Örjan Berglund (C)
Mia Nordström (C)
Ehsan Nasari (C)
Cecilia Oksanen (C)
Pave! Gamov (SD)
Simon Alm (SD)
Mikael Johansson (SD)
David Perez (SD)
Sven Walfridsson (SD)
Jonas Segersam (KD)
Martin Wisell (KD)
Torbjörn Aronson (KD)
Margit Borgström (KD)
Mona Camara Sylvan (Fl)
Tomas Karlsson (Fl)

Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Ulla Johansson autoers. kl. 13:19 till kl. 15:43 (p7), ord. ankom kl. 15:43
(ID7)
Deltar i upprop 1 kl. 13:19, utgår kl. 21:08 (p19), Ulla Johansson ers. kl.
2108 (p19)
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
Deltar i upprop 1 kl. 13:19
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Bilaga

till Kommunfullmäktiges protokoll.

Närvarologg för ersättare
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2016 klockan 22:01:45.

Ersättare

Logg

* Kjell Viberg (S)
*Sanna Eliasson (S)
* Peder Granath (S)
*Maria Gauffin-Röjestål (S)
* Rafael Waters (S)
" Maria Patel (S)
* Bedo Kaplan (S)
* Kerstin Westman (S)
* Björn Wall (S)
*Gunilla Oltner (S)
* My Lilja (S)
*Arne Sandemo (M)
" Johan Carlsson (M)

Ankom kl. 14:09 (p6)

*Carolina Bringborn Anadol (M)
* Mats Hans&I (M)
* Lars Harlin (M)
* Bekir Jusufbasic (M)
*Madeleine Andersson (M)
*Stig Rådahl (M)
* Jonas Andersson (MP)
* Helena Nordström-Källström
(MP)
* Per-Eric Rosén (MP)
*Siw Björkgren (MP)
*Salvador Rincon-Amat (MP)
*Terence Hongslo (MP)
" Lars-Håkan Andersson (V)
* Florian Burmeister (V)
" Bodil Brutemark (V)
* Daniel Rogozinski (V)
" Malin Sjöberg Högrell (L)
" Peter Nordgren (L)
*Agneta Simonsson (L)
" Thea Andersson (L)
" Ulf Schmidt (C)
* Karin Ericsson (C)
" Ingmar Jansson (C)
* Pirita Ouchterlony-Simu (SD)
" Anders Sehlin (SD)
* Lisen Burmeister (SD)
* Ulla Johansson (KD)
* Ingemar WirAn (KD)
" Sadaf Nasiripour (Fl)
* Josef Saffady Åhslund (Fl)

Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:19
Ankom kl. 15:48 (p7)
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:19
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:19
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:19
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:19 , utgår kl. 18:02 (p13)
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:19
Ankom kl. 14:12 (p6)
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:19 , utgår kl. 19:40 (p14), ers. återk. kl. 19:41
(p14)
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:19
Ankom kl. 19:35 (p13)
Ankom kl. 16:32 (p10)
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:19
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:19
Ankom kl. 13:25 (p4)
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:19, utgår kl. 14:38 (p6), ers. återk. kl. 16:05
(P7)
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:19
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:19
Ankom kl. 14:30 (p6)
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:19
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:19
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:19, utgår kl. 20:47 (p18)
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:19
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:19
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:19, utgår kl. 20:40 (p18)
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:19
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:19
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:19
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:19
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:19, utgår kl. 17:48 (p13)
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:19
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:19
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:19
Ankom kl. 16:38 (p10)
Ankom kl. 13:51 (p5)
Ankom kl. 15:50 (p7)
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till Kommunfullmäktiges protokoll.

Voteringslista nr. 1
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2016 klockan 16:22:15.

173. Förslag till taxor och avgifter inom idrotts- och fritidsnämndens område Bifall återremiss rösta JA, avslag
röstar NEJ
Parti

Ledamöter
Marlene Burwick
Erik Pelling
Caroline Hoffstedt
Ulrik Wärnsberg
Hilde Klasson
Gustav Lantz
Elnaz Alizadeh
Peter Gustavsson
Loa Mothata
Carl Lindberg
Patrik Kjellin
Staffan Yngve
Monica Östman
Inga-Lill Sjöblom
Susanne Eriksson
Mattias Kristenson
Eva Christiernin
Ove Hjorth
Agneta Erikson
Klas-Herrman Lundgren
Ylva Stadell
Stavros Giangozoglou
Fredrik Ahlstedt
Marta Obminska
Therez Olsson
Inger Söderberg
Liv Hahne
Alexandra Westman
Markus Lagerquist
Cecilia Forss
Mats Gyllander
Christopher Lagerqvist
Kristian P Ljungberg
Magnus Åkerman
Rickard Sparby
Gunnar Hedberg
Hannes Beckman
Maria Gardfjell
Rickard Malmström
Linda Eskilsson
Johan Lundqvist
Mohamad Tahir
Tarja Onegård
Åsa Strahlemo
Eva Adler
Trond Svendsen
Johan Edstav
Ahmad Orfali
Killike Montgomery
Hona Szatmåri Waldau

(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(V)

,

Krets Ersättare
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ja

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Maria Patel

Kerstin Westman

Arne Sandemo

Carolina Bringborn Anadol

Madeleine Andersson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Per-Eric Rosån

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Transport:

15

X
X
X
34

0

1

Justeringsmännens signatur:

•

.jA
(A

4
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Transport:
Ledamöter

Parti

Krets Ersättare

Hanna Mörck
Sverker Aslund
Karolin Lundström
Tobias Smedberg
Liza Bothius
Kjell Haglund
Edip Akay
Mohamad Hassan
Anna Manell
Eva Edwardsson
Benny Lindholm
Anders A Aronsson
Anders Westerlind
Urban Wästljung
Stefan Hanna
Anne Lennartsson
Örjan Berglund
Mia Nordström
Ehsan Nasari
Cecilia Oksanen
Pave! Gamov
Simon Alm
Mikael Johansson
David Perez
Sven Walfridsson
Jonas Segersam
Martin Wisell
Torbjörn Aronson
Margit Borgström
Mona Camara Sylvan
Tomas Karlsson

(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(V)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(L)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(Fl)
(Fl)

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

15

34

0

1

Ja

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
X
X

Lars-Håkan Andersson

Florian Burmeister
Malin Sjöberg Högrell

Peter Nordgren

Ulf Schmidt

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anders Sehlin

X
X
X
X

Lisen Burmeister

X
X
X
X
X

SUMMA:

32

X
X
43

4

2
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Antagande av översiktsplan för Uppsala kommun
Reservation
M, L, C och KD
Uppsala är en del av Sveriges ledande tillväxtregion. Tillsammans med Stockholm tillhör
Uppsala landets största arbetsmarknadsregion, med drygt en fjärdedel av befolkningen
och cirka en tredjedel av rikets sysselsättning. 2030 beräknas hälften av Sveriges
ekonomiska tillväxt att genereras i huvudstadsregionen. I befolkningstal innebär det en
ökning med uppemot 700 000 invånare. Uppsala kommuns handlingsutrymme de
närmaste decennierna påverkas i hög grad av ett antal delvis sammantvinnade
utvecklingsförutsättningar, Uppsalas förmåga och politiska vilja att växa och förmåga att
få till stånd investeringar i transportinfrastruktur.
Översiktsplanen syftar till att dra upp riktlinjer för hur framtidens Uppsala ska utvecklas.
Eftersom översiktsplanen sträcker sig över flera mandatperioder är det viktigt att nå en
överenskommelse över blockgränserna. Utan en sådan överenskommelse finns det ingen
långsiktighet i översiktplanen vilket riskerar att försämra Uppsalas utveckling och göra
kommunen mindre attraktivt att etablera sig i. Många av de synpunkter och
förbättringsförslag som allianspartiema lämnade under samrådstiden har omhändertagits
och inarbetats i översiktsplanen. Våra partier ställer sig dock fortfarande frågande till
ambitionsnivån och genomförbarheten i vissa av förslagen som presenteras i förslaget till
ny översiktsplan.
Uppsala kommun har en stark befolkningstillväxt och ökar 2016 med 1,24 procent.
Uppsala kommuns befolkning kommer att öka med 1,5-2 procent per år framöver. År
2030 kommer Uppsala kommun ha en population på 250 000 invånare och år 2050 når vi
350 000 invånare. Det är således prioriterat att uppfylla det blocköverskridande målet om
att bygga minst 3000 nya bostäder per år. Tillgången till bostäder är en ödesfråga för
Uppsalas framtid då rekrytering till både universitet och näringsliv är viktiga faktorer för
Uppsalas tillväxt. För att detta mål ska nås måste vi arbeta för att all typ av
bostadsbyggande ska utvecklas och det ska tydligt framgå i kommunens översiktsplan.
Ett utbyggt Uppsala kräver god väginfrastruktur och kollektivtrafik i hela kommunen.
Detta kan vidare öppna för nya, attraktiva lägen för bostadsbyggande. Med utbyggnaden
av Södra staden kommer det krävs en utbyggnad av väginfrastrukturen.

Ultunalänken och trafiklänken Flogsta-Gottsunda bör förutom kollektivtrafik, gång och
cykel, även kunna trafikeras av bilar, utryckningsfordon samt varu- och godstransporter.

it

Uppsala måste tillåtas expandera. Exploateringen av nya utvecklingsområden och nya
stadsdelar ska planeras och tydliggöras i översiktsplanen. Samtidigt måste ny bebyggelse
tillåtas i stadens omland såvida detta inte innebär att större exploateringar i form av nya
utvecklingsområden förhindras växa fram. Utvecklingen av järnvägen är av strategisk
betydelse. Ostkustbanans kapacitetshöjning söderut med fyra spår mellan Stockholm och
Uppsala är den enskilt viktigaste infrastrukturåtgärden för utbytet med Stockholm och
Arlanda samt en förutsättning för tågstopp i Uppsala södra/Bergbrunna.
Uppsala växer även i innerstaden. När fler människor ska bo och leva i innerstaden är det
viktigt att bevara och utveckla det som gör innerstaden unik, inte minst de historiska och
kulturella delarna. För att skapa en levande stadsmiljö behövs ytor för handel,
restauranger och caféer att under de varma månaderna ges möjlighet att ha exempelvis
uteserveringar. Ett sätt att skapa fler ytor är att skapa fler och bättre parkeringslösningar,
det får bort parkerade bilar från gator och torg utan att försämra möjligheten att använda
bilen för att besöka innerstaden. För handeln i innerstaden är tillgängligheten, oavsett
trafikslag, särskilt viktig.
Näringslivet är en förutsättning för kommunens utveckling. Om det inte finns
verksamhetslokaler och arbeten i Uppsala riskerar vi på sikt att Uppsala utvecklas mer
mot en sovstad till Stockholm och att fler människor och företag väljer att flytta närmare
arbetstillfållen i framförallt Stockholm. Det är därför av stor vikt för Uppsalas fortsatta
utveckling att vi ligger i framkant med nya investeringar i moderna lokaler. Det finns även
goda möjligheter att förtäta i närheten av Uppsala resecentrum. Arbetsplatser i närheten av
resecentrum är fördelaktigt av flera skäl, dels så skapar det mer liv och rörelse i området,
dels gör närhet till stationen det enklare för företag att rekrytera personal som pendlar från
andra ställen än Uppsala och dels är Arlanda bara drygt 15 minuter bort.
Uppsala måste slå vakt om och stärka förutsättningarna för företag inom våra
spetsområden, såsom life science, ICT och high tech. Dessa företag är motorer i ekonomin
och stärker efterfrågan inom allt från teknisk konsultverksamhet, finansiella och juridiska
tjänster till transport, besöksnäring och handel. Kompetensförsörjningen är dessa företags
viktigaste fråga, vilket är ytterligare en anledning till att det måste bli enklare att flytta hit
och att byta bostad.

För att kunna locka fler människor till vår kunskapsregion och skapa fler jobb som
genererar en ännu bättre välfård måste Uppsala vara en kommun i framkant. I Uppsala
finns framtidens upplevelser. Här finns kultur med spets och vidd, idrottsanläggningar för

elit- och breddutövare samt evenemangsarenor som lockar människor och tillställningar
från hela världen.
En aktiv bostads- och markpolitik och flexiblare planer ska öka antalet byggherrar och
variationen i bostadsproduktionen, så att både mindre och större aktörer kan utveckla ett
mer varierat utbud av bostäder och upplåtelseformer, samt ytor och lokaler för olika typer
av verksamhet. Utbudet av kontorslokaler, industrimark och lokaler för handel och service
behöver följa utvecklingen för att balans skall råda mellan utbud och efterfrågan.
Det är viktigt att det förs en expansiv bostadspolitik där även grönområden av hög kvalitet
tillkommer. Ambitionen är att alla Uppsalabor ska ha maximalt 300 meter till ett
grönområde. Målet ska vara att små och stora grönområden i och omkring staden är
sammankopplade till gröna stråk. Det är samtidigt angeläget att planering för
dagvattenhanteringen görs med respekt för bebyggelse, parker, idrottsytor och annan
infrastruktur. Många framgångsrika exempel finns där detta kan göras integrerat. Som
exempel kan dagvatten mynna ut ytligt i parkmiljöer.
Våra partier vill verka för ambitiösa och seriösa klimatmål som tas fram i stor politisk
enighet. Därför skärpte vi kraven sju gånger under åtta år och landade i ett klimatprogram
som tog sikte på långsiktigt hållbara och realistiska mål som syftade till att minska vår
negativa miljöpåverkan och att maximera vår positiva påverkan. Hållbarhet är en
förutsättning för att Uppsala ska fortsätta att utvecklas till en attraktiv kommun för
medborgare, näringsliv och för samhället i stort.
Vi hade egna förslag till tilläggsyrkanden och reserverar oss till förmån för dessa.
Fredrik Ahlstedt (M)
Mohamad Hassan (L)
Stefan Hanna (C)
Jonas Segersam (KD)

0,t
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Antagande av översiktsplan för Uppsala kommun
Reservation
Centerpartiet
Centerpartiet är positivt inställda till att Uppsala kommun antar en ny översiktsplan. Den
nya översiktsplanen är i huvudsak ett mycket bra styrdokument som skapar
förutsättningar för att utveckla Uppsala till en hållbar och dynamisk plats anpassad för
2000-talet.
Centerpartiet är i synnerhet positivt inställda till den aviserade utredningen av utbyggnad
av Vänge upp till nuvarande maxkapacitet. Kapaciteten i Vänge bör anpassas för fler
bostäder och andra typer av lokaler bör därtill förstärkas så att orten kan expandera
ytterligare.
Den antagna översiktsplanen innehåller emellertid utrymme för förbättringar.
Centerpartiet hade velat se ett mjukare bostadsmål om cirka 3 000 nybyggda bostäder
per år, för att ta hänsyn till förändringar i konjunktur, förutsättningar, etc. Därtill hade vi
önskat ett mål om att minst 500 bostäder per år ska byggas utanför centralorten.
Översiktsplanen innehåller mycket bra skrivningar om landsbygds- och
kransortsutveckling. Det har emellertid tidigare översiktsplaner gjort, och erfarenheterna
av dessa är att bra skrivningar inte ger några resultat utan konkreta mål.
Centerpartiet hade velat att orterna Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge särskilt
pekats ut som prioriterade kransorter för bostadsbyggande och serviceförstärkningar.
Orterna hör till kommunens större kransorter med ett större basutbud av service än de
flesta orter. De är dessutom väl geografiskt distribuerade över kommunen, varför de
varit väl lämpade som servicenoder för landsbygden.
Vidare hade Centerpartiet velat se att definitionen av innerstaden också innefattat
Seminarieparken och Fyrishov, med anledning av de stora kultur- och rekreationsvärden
som finns här och därför bör omfattas av bestämmelserna i innerstadsstrategin.
Avslutningsvis anser Centerpartiet att översiktsplanen hade kunnat vara mer ambitiös
avseende klimat- och miljöåtgärder. Åtgärder som främjar bilpooler och elektrifiering av
fordonsflottan bör alltid eftersträvas, inte bara beaktas. Därtill så bör en tydlig ringled
upprättas runt staden för att underlätta för människor att ta sig runt staden utan att
behöva köra igenom den, med större trängsel och sämre innerstadsluft som följd.
Tillsammans med övriga alliansen yrkade Centerpartiet på att Ultunalänken, som är en
viktig del av en sådan här ringled, skulle byggas för att utöver kollektivtrafik även kunna
trafikeras av bilar och transporter. Detta är viktigt för att kunna planera långsiktigt och
ha manöverutrymme i framtiden. Initialt menar Centerpartiet att trafiken på länken bör
regleras genom lokala trafikföreskrifter.
Med anledning av ovanstående yrkade Centerpartiet därför på
att en ambition om att bygga cirka 3 000 bostäder per år, varav minst 500 utanför
centralorten, antas i översiktsplanen.
att översiktsplanen fastslås att Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge särskilt ska
prioriteras vid utbyggnad utanför centralorten, samt att fördjupade översiktsplaner
ska antas för dessa orter med tillhörande kransortscentrum.

Översiktsplan
Reservation
Kristdemokraterna vill lyfta sjöfarten och en ny småbåtshamn vid Kungsängsbron. Dessutom behöver
planerna åsättas en prislapp genom en tydligare koppling till mål och budget. För kristdemokraterna
är det speciellt angeläget med en utveckling av en ny stadsdel runt en ny järnvägsstation Uppsala
södra. Därför måste planerna för Uppsala Södra skärpas.
Därför la vi utöver de alliansgemensamma yrkandena följande
Utbyggnad av en ny småbåtshamn på östra sidan Fyrisån i området norr och eventuellt söder om
Kungsängsbron. Framkomlighet för båttrafik / sjöfart i farleden Fyrisån bör lyftas fram mer, och en
nyöppning av vindbron strykas.
Det bör förtydligas att översiktsplanen skall ha en koppling till en investeringsplan i mål och budget
som gäller för hela planperioden, och mer detaljerat för en 20-års horisont
Uppsala Södra, runt en framtida pendeltågsstation söder om Bergsbrunna är ett viktigt
utvecklingsområde. Detta område bör (förutom ny bro över Fyrisån) förbindas infrastrukturmässigt
(VA, vägar, etc) med Knivsta kommun vilket också kräver en samordnad planering.

Jonas Segersam (KD)
Kommunalråd

22.S

Antagande av innerstadsstrategi
Reservation
Centerpartiet
Centerpartiet gläds åt att det initiativ för att upprätta en innerstadsstrategi som togs
under Alliansens ledning förra mandatperioden nu bär frukt. Den framtagna strategin är i
huvudsak mycket bra. Innerstadens utbredning såsom den anges i innerstadsstrategin är
dock något snålt tilltagen norrut längs med Fyrisån. I norra innerstaden finns bland annat
Seminarieparken och Fyrishov som båda har långa anor och uppbär stora kultur- och
rekreationsvärden. Dessa bör omfattas av innerstadsstrategin, och Seminarieparken bör
bevaras.
Ett av de viktigaste syftena med innerstadsstrategin är att peka ut riktningen för hur vi
höjer innerstadens attraktivitet. Centerpartiet ser att minskad motortrafik i innerstaden
är ett viktigt led i detta. Mindre motortrafik skulle öka framkomligheten för gående och
cyklister, förbättra luftkvaliteten och möjliggöra för vissa ytor att tas i anspråk för
kommersiella och kulturella syften.
Därtill menar Centerpartiet att det är viktigt att behovet av samlings- och
föreningslokaler tillgodoses i samband med nybyggnation och förtätningar i staden. Detta
kan och bör lyftas fram tydligare i innerstadsstrategin. Bostäder gör Uppsala till en stad,
men det är möten mellan människor som gör Uppsala till ett samhälle. Dessa möten bör
främjas.
För klimatets, framkomlighetens och folkhälsans skull menar Centerpartiet också att
cykling tydligare bör främjas i innerstaddstrategin.
Med anledning av ovanstående yrkade Centerpartiet
att innerstadsstrategins definition av innerstaden revideras så att denna också omfattar
Seminarieparken och Fyrishov.
att det i innerstadsstrategin slås fast att den del av innerstaden som ligger mellan
Kungsgatan och Dag Hammarskjölds väg, samt mellan Bäverns gränd och S:t
Olofsgatan, görs om till gångfartsområde. Bland annat för att Uppsala ska kunna få
ett attraktivt centralt torg.
att det i innerstadsstrategin slås fast att Seminarieparken ska bevaras.
att behovet av att tillgodose samlings- och föreningslokaler i samband med förtätningar
och ombyggnationer i innerstaden bättre lyfts fram i innerstadsstrategin.
att innerstadsstrategins utgångspunkt Prioritera centrala delar av staden för gående och
vistelse ges lydelsen Prioritera centrala delar av staden för gående, cykling och
vistelse, och uppdateras i enlighet med vad som anförs ovan.

Stefan Hanna (C), kommunalråd
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Ärende 173, Förslag till taxor och avgifter inom idrotts- och fritidsnämndens område
Återremissyrkande
M, L, C och KD

Den rödgröna majoriteten föreslår i ärende 173 en av de mest omfattande förändringar avseende
avgifter och taxor inom idrotts- och fritidsnämndens område som genomförts i Uppsala på många år.
Åtskilliga föreningar påverkas av förslagen varför dessa föreningar naturligtvis skulle getts tillfälle att
ge sina synpunkter i form av en ordentlig remissbehandling. Att detta inte skett är allvarligt. M, L, C
och KB yrkar därför återremiss på ärendet för att ge alla föreningar möjlighet att komma med
synpunkter på förslaget.
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Ersättningar för pedagogisk verksamhet 2017

Särskilt yttrande
M, L, C och KD

Alliansen har tidigare presenterat andra förslag gällande bland annat tilläggsbeloppen och
strukturersättningen vilket hade gett annat utfall i ersättningarna för pedagogisk verksamhet.
Den tidigare förändringen av strukturersättningen som Alliansen inte stödde slog hårt mot
flera skolor då det skedde mitt i ett budgetår. Vi vill säkerställa att elever i särskilt behov av
stöd ska få detta, genom tilläggsbelopp eller andra resurser. Alla elever har rätt till likvärdiga
förutsättningar samt till det stöd som de behöver för att nå kunskapsmålen och sin fulla
potential.
Fredrik Ahlstedt (M)
Mohamad Hassan (L)
Stefan Hanna (C)
Jonas Segersam (KD)

Bilaga A

Nytt avgiftstak för maxtaxa 2017
Särskilt yttrande
1 enlighet vad vi framför i motion om indexering av kommunens avgifter anser vi att maxtaxorna är
för låga, och borde skrivas upp årligen enligt index. Det är inte rimligt att skattekollektivet
kontinuerligt får bära en allt större del av de redan hårt subventionerade barn- och äldreomsorgerna.
Därför är föreliggande förslag ett steg i rätt riktning men vi hade gärna sett att man satt upp
avgiftstaket ytterligare.
Jonas Segersam (KD)
Kommunalråd

Program för kommunalt finansierad verksamhet
Reservation
M, L, C och KD
Upphandling ska vara en central funktion inom alla verksamheter för verksamhetsutveckling,
förbättring, innovationer och en god relation till näringslivet. Utmanarrätten bör därför
återinföras i och med antagandet av Program för kommunalt finansierad verksamhet. En stärkt
valfrihet ger ökade påverkansmöjligheter för uppsalaborna och det är viktigt att Uppsala
kommun i första hand tillämpar Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom vård och omsorg.
För att säkerställa likabehandling av egen regi och externa utförare bör programmet innehålla
ett tydligt övergripande mål gällande konkurrens på lika villkor.

Fredrik Ahlstedt (M)
Mohamad Hassan (L)
Stefan Hanna (C)
Jonas Segersam (KD)
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Liberalerna reservation — Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Liberalerna är mycket glada över att kommunfullmäktige nu fattat beslut om ett program för full
delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Det är ett oerhört viktigt program som nu
äntligen är på plats. Ett program som tagits fram i nära samarbete över politiska blockgränser och
med organisationer som företräder de berörda själva.
Programmet är väl genomarbetat, och det är nu kommunens uppgift att säkerställa att programmet
efterlevs varje dag, i varje politiskt beslut och i varje prioritering våra medarbetare gör. Liberalerna
yrkade bifall till programmet men hade tre tilläggsyrkanden som vi nu reserverar oss till förmån för.
Vi hade gärna sett att rätten till funktionella och moderna hjälpmedel för vardag och fritid hade lyfts
upp som prioriterat delmål, liksom mål om att detaljplanen än tydligare används som instrument för
att säkerställa tillgång till offentliga lokaler, förskolor och skolor och slutligen att en
samordningstjänst med ombud inrättas för att underlätta för den som behöver stöd och dennes
närstående."

134,

Komplettering av ägardirektiv för Uppsalahem AB
Reservation
Centerpartiet
Att förse anvisade nyanlända med bostad enligt den nya lagen om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning är en utmaning för Uppsala. Centerpartiet ser att
okonventionella lösningar kan krävas, men anser att den beslutade åtgärden är
problematisk.
Att diskretionärt avsätta närmare fyra procent av Uppsalahems totala bostadsbestånd för
ändamålet är en kortsiktig lösning. Många uppfattar det som att de anvisade nyanlända
går förbi bostadskön och ser detta som en orättvisa, vilket göder främlingsfientlighet och
motsättningar i Uppsala.
Centerpartiet vill inte bidra till att ställa grupp mot grupp på det sätt som nu görs av
majoriteten i Uppsala. Kommunen borde istället permanent öka andelen av Uppsalahems
bostäder som avsätts för lagstadgat bostadsstöd, oberoende av vilken lagstiftning som
ger dem rätt till bostadsstöd. Det är viktigt att Uppsala kommun har ett fast och
långsiktigt regelverk för vilka behov som motiverar bostadsstöd av sociala skäl.
Regelverket kan inte göras mer generöst när färre människor lever upp till kriterierna, så
att bostäderna då ges till människor med mindre behov. Då hamnar Uppsala i nuvarande
situation, där bostäder saknas när bostadstrycket ökar. När bostäderna inte behövs för
att uppfylla lagstadgade bostadsstöd kan de istället hyras ut på den reguljära
bostadsmarknaden på korttidskontrakt, varmed de snabbt kan tas i anspråk om behovet
ökar.
Därtill menar Centerpartiet att kommunen för att lösa den akuta bostadsbristen borde ge
Uppsalahem i uppdrag att ställa upp och, vid behov, förvalta mobila bostäder på lämpliga
platser. Lämpliga platser vore exempelvis områden som skall exploateras inom
överskådlig framtid, men inte de närmaste åren. Detta kan göras på kort tid, utan
detaljplaneförändringar samt till mycket låg kostnad för kommunen. Åtgärden skulle lösa
nuvarande behov genom att öka utbudet av bostäder, istället för att som majoriteten öka
konkurrensen om befintliga bostäder.
Dessa bostäder skulle bara behövas i ett fåtal år. Därefter kan bostäderna nyttjas som
exempelvis studentbostäder, till dess att bostäderna flyttas när området ska exploateras.
Mot bakgrund av ovanstående yrkade Centerpartiet
att andelen av Uppsalahems årligen förmedlade bostadsbestånd som viks för
akut bostadsstöd höjs från dagens 7% till15%, för att utvärderas inför år 2019. Av
dessa ska 7% som tidigare avse rena bostadssociala kontrakt och 8% tillfälliga
korttidskontrakt för att öka chanserna att långsiktigt klara statens krav.
att Uppsalahems ägardirektiv kompletteras med ett uppdrag om att ställa upp och
förvalta kommunala mobila bostäder på lämpliga av kommunen anvisade platser.

Stefan Hanna (C), kommunalråd
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Komplettering av ägardirektiv för Uppsalahem AB
Reservation

Fler åtgärder borde ha gjorts så fort den nya lagstiftningen om mottagande av nyanlända kom.
Modulhus är ett utmärkt sätt att skyndsamt få nya bostäder på plats. I Uppsala kommun finns gott
om plats, inte minst i kringorterna. Då hade kommunen på områden som så småningom planeras
exploateras kunnat lösa nuvarande bostadsbrist genom enklare bostäder ungefär som
studentbostäder. Tyvärr har förslag på detta område lyst med sin frånvaro från majoritetens sida.
Andra exempel är Attefallshus och privat uthyrning i andra hand.
Vi ansåg att man genom att utöka den nuvarande nivån på 7% till 21% kunde lösa en del av
problemen. De 7% som idag gäller bostadssociala ändamål skulle då finnas kvar och de resterande
14% kunde öronmärkas till tidsbegränsade kontrakt enligt den nya lagstiftningen om anvisade
nyanlända.
På samma sätt som det är viktigt att kommunen ger en signal om att vi måste ta ansvar genom att
avsätta en del av vårt eget bostadsbestånd för ändamålet är det naturligtvis önskvärt att ansvaret
fördelas också bland privata hyresvärdar. Vi önskade därför att den reguljära bostadsförmedlingen
bör ansvara för hanteringen av korttidskontrakt på detta område. Fördelen att använda
bostadsförmedlingen är att den arbetar både mot Uppsalahem och privata hyresvärdar. Dessutom
ingick det i beslutet att bilda bostadsförmedlingen att man skulle ta fram en modell inom ramen för
förmedlingen att administrera även bostadssociala kontrakt. Det är nu än Mer angeläget att detta
kommer till stånd med tanke på förmedlingen av bostäder också enligt den nya lagstiftningen för
nyanlända.
Vi yrkade därför att andelen av Uppsalahems årligen förmedlade bostadsbestånd som viks för
särskilda ändamål höjs från dagens 7% till 21%, för att utvärderas inför år 2019. Av dessa skulle 7%
som tidigare avse rena bostadssociala kontrakt och 14% tillfälliga korttidskontrakt enligt lagen om
anvisning av nyanlända.

Jonas Segersam (0)
Kommunalråd

Komplettering av ägardirektiv för Uppsalahem AB
Reservation (SD)
Sverigedemokraterna anser att Uppsala kommuns svåra bostadssituation är att ta på allvar. Det är ett
bekymmer för alla Uppsalabor direkt eller indirekt, likaså de som önskar flytta till Uppsala för att
studera eller arbeta. Det är inte rimligt att ta en stor andel av bostadsbeståndet för att avsätta till
endast nyanlända invandrare. Det är en särbehandling som inte är klok. Med anledning av detta
reserverar vi oss mot beslutet.

Simon Alm (SD)
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Motion av Mia Nordström (C) om så snabbar vi upp omställningen till fossilfria fordon i
Uppsala kommun
Reservation
Centerpartiet
Då Centerpartiet och Alliansen styrde Uppsala 2010-2014 antogs ett ambitiöst mål om
att fasa ut kommunens fossildrivna bilar till 2020. I valet 2014 skiftade majoriteten i
Uppsala kommunfullmäktige och sedan dess har detta arbete gått mycket långsamt.
Klimatutmaningen är vår tids stora ödesfråga, och det är angeläget att utfasningsarbetet
intensifieras.
Därför yrkade Centerpartiet
att motionen skulle bifallas.
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