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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-09-14 

Kommunfullmäktiges 
protokoll måndagen den 14 september 2020 

Plats och tid 

Uppsala Konsert & Kongress, klockan 13:15-22:00, 
ajournering klockan 14:49 - 15:05, 17:00 - 18:00 samt 21:00 - 21:10. 

Paragrafer 

360-395 

Justeringsdag 

Måndagen den 21 september 2020. 

Underskrifter 

Eva Edwardsson (L), ordförande 
§§ 361 - 375, 380 - 395 

P5c6frilj 
Oscar Matti (L), justerare David Perez (SD), justerare 

John Hammar, sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kom m u n led n i ngskontoretPuppsa la.se   
www.uppsala.se   
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Kommunfullmäktige Datum: 
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Närvarande ledamöter och ersättare vid kommun-
fullmäktiges sammanträde den 14 september 2020 

Närvarande ledamöter 
Erik Pelling (5) 
Caroline Hoffstedt (S) 
Eva Christiernin (S) 
Erik Dagnesjö (S) 
Asal Gohari (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Inga-Lin Sjöblom (S) 
Klas-Herman Lundgren (S) 
Agneta Gille (S) 
Carl Lindberg (S) 
Ylva Stadell (S) 
Björn Wall (S) 
Hilde Klasson (S) 
Mattias Kristenson (5) 
Loa Mothata (5) 
Rafael Waters (S) 
Elnaz Alizadeh (5) 
Pavlos Cavelier Bizas (5) 
Agneta Erikson (5) 
Anders Grönvall (S) 
Fredrik Ahlstedt (M) 
Therez Almerfors (M) 
Alexandra Steinholtz (M) 
Christopher Lagerqvist (M) 
Marta Obminska (M) 
Magnus Åkerman (M) 
Cecilia Forss (M) 
Markus Lagerquist (M) 
Mats Gyllander (M) 
Madeleine Andersson (M) 
Carolina Bringborn (M) 
Anna-Karin Westerlund (M) 
Robin Kronvall (M) 
Tobias Smedberg (V) 
Hanna Victoria Mörck (V) 
Karolin Lundström (V) 
Torbjörn Björlund (V) 
Ingela Ekrelius (V) 
Magne Björklund (V) 
Therese Rhann (-) 
Lalla Andersson (V) 

Paragrafer Närvarande ledamöter Paragrafer 
Stefan Hanna (-) 
Rigmor Stenmark (C) 
Mattias Johansson (C) 
011e Romlin (C) 
Jonas Petersson (C) 
Diana Zadius (C) 
Mats Åhlund (C) 
Viviane Obaid (C) 
Mohamad Hassan (L) 
Helena Hedman Skoglund (L) 

367 - 395 Angelique Prinz Blix (L) 
Eva Edwardsson (L) 
Anders A. Aronsson (L) 
Amanda Kanange (L) 
Mats Dafnäs (L) 380-395 

360 - 374 Oscar Matti (L) 
376 - 395 Simon Alm (-) 

David Perez (SD) 
Linnea Bjuhr (SD) 
Anders Sehlin (SD) 
Roger Thelander (SD) 
Jonas Segersam (KD) 

380 - 395 Sarah Havneraas (KD) 
Christian Hermanson (KD) 
Evelina Solem (KD) 
Linda Eskilsson (MP) 
Rickard Malmström (MP) 
Lars Friberg (MP) 
Helena Nordström Källström (MP) 
Charles Pylad (MP) 

376-395 Åsa Strahlemo (MP) 
Stina Jansson (Fl) 
Lovisa Johansson (Fl) 

376-395 

360-375 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1 6b•P fiak 4. 



Uppsala 
kommun 

Sida 3 (52) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Tjänstgörande ersättare 
Maria Gauffin Röjestål (S) 
Patrik Hedlund (S) 
Monica Östman (S) 
Gunnar Hedberg (M) 
Roine Thunberg (M) 
Inger Söderberg (M) 
Anette Fischer (V) 360 - 375 
Per-Olof Forsblom (V) 
Peter Nordgren (L) 360 - 367 
Susanne Åhlander (L) 368 - 379 
Knut Godskesen (SD) 
Alexander von Uckermann (SD) 
Leif Boström (KD) 
Martin Wisell (KD) 
Per Eric Rosen (MP) 380 - 395 
Josef Safady Åslund (Fl) 380 - 395  

Datum: 
2020-09-14 

Ej tjänstgörande ersättare 
Staffan Yngve (5) 
Dima Sarsour (5) 
Bedo Kaplan (S) 
Kia Solid (S) 
Peder Granath (5) 
Maria Patel (5) 
Bertil Brunn (5) 
Arne Sandemo (M) 
Bekir Jusufbasic (M) 
Vivianne Eriksson (M) 
And rea Karnekvist (V) 
Artemis Lumarker (V) 
Daniel Rogozinski (V) 
Karin Ericsson (-) 
Lena-Maria Jansson (C) 
Hans Nordström (C) 
Anders Wallin (L) 
Helena Ling (L) 
Simon Pettersson (SD) 
Kent Kumpula (SD) 
Alexander Oscarsson (KD) 
Johan Edstav (MP) 
Klara Ellström (MP) 
Charlie Strängberg (Fl) 

Paragrafer 

360 -366,375 - 395 
360-375 
360-379 
360 - 375 

Justerandes signatur 

aarmilti 
Utdragsbestyrkande 
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§360 

Val av justerare samt justeringsdag 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utse Oscar Matti (L) och David Perez (SD) till justerare, 
2. att utse Mohamad Hassan (L) och Roger Thelander (SD) till ersättare för 

justera rna, samt 
3. att justeringen äger rum måndagen den 21 september klockan 17.15 på 

Stationsgatan 12. 

Justerandes signatur 

,d 
 

05a. t 41 
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§361 

Fastställande av föredragningslista 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan. 

Justerande /  s sig -r 

, 

Utdragsbestyrkande 
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§362 

Fråga om felaktiga ersättningar från Linnea 
Bjuhr (SD) 

KSN-2020-00025 
Linnea Bjuhr (SD) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) 
som besvarar densamma. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
- 
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2020-09-14 

 

§363 

Fråga om solkommunstrategi från Magne 
Björklund (V) 

KSN-2020-00025 
Magne Björklund (V) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling 
(S) som besvarar densamma. 

Justerandes signa_ ur Utdragsbestyrkande 
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§364 

Fråga om uppmärksammande av bemärkta 
Uppsalabor från Jonas Segersam (KD) 

KSN-2020-00025 
Jonas Segersam (KD) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling 
(S) som besvarar densamma. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
4d/------ 
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§365 

Fråga om ordningsvakter i Gränby från Fredrik 
Ahlstedt (M) 

KSN-2020-00025 
Fredrik Ahlstedt (M) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) 
som besvarar densamma. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

0-5w ,
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§366 

Interpellation ombyggnationen av Riksväg 55 
från Mattias Johansson (C) 

KSN-2020-01856 
Maffias Johansson (C) har ställt en interpellation till gatu- och samhällsmiljönämndens 
ordförande Rickard Malmström (MP) som besvarar densamma. 

Anföranden hålls av Mattias Johansson (C), Rickard Malmström (MP), Therez Almerfors 
(M), Jonas Segersam (KD) och Magne Björklund (V). 

Justerandes signa r Utdragsbestyrkande 
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§367 

Interpellation om utryckningsvägar från 
Therez Almerfors (M) 

KSN-2020-01857 
Therez Almerfors (M) har ställt en interpellation till gatu- och sannhällsmiljönämndens 
ordförande Rickard Malmström (MP) som besvarar densamma. 

Anföranden hålls av TherezAlmerfors (M), Rickard Malmström (MP), Mats Gyllander (M), 
Jonas Petersson (C), Linnea Bjuhr (SD), Stefan Hanna (-), Anders A. Aronson (L), Hilde 
Klasson (S), Magne Björklund (V) och 011e Romlin (C). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Pf 
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§368 

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige 
14 september 2020 

KSN-2020-00026 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Anmälningsärenden 

• Brukarombudets årsrapport 2019 
• Äldreombudsmannens årsrapport 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nd e 
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§369 

Inlämnade frågor till kommunfullmäktige 14 
september 2020 

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att medge att frågan får framställas efter på föredragningslistan upptagna 
ärenden. 

Inlämnade frågor 

• Fråga om tredje vice ordförande från Jonas Segersam (KD). 

Justerandes signatur 
-, 

Utdragsbestyrkande 
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§370 

Inlämnade interpellationer till 
kommunfullmäktige 14 september 2020 
KSN-2020-00024 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att endast den sista strecksatsen i interpellation om konsulter inom Uppsala 
kommun från Stefan Hanna (-) får framställas och besvaras vid 
kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 5 oktober 2020, 

2. att endast den första delfrågan i den sista strecksatsen i interpellation om 
näringslivsstöd från Stefan Hanna (-) får framställas och besvaras vid 
kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 5 oktober 2020, samt 

3. att övriga listade interpellationer får framställas och besvaras vid 
kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 5 oktober 2020. 

Reservationer 

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

Särskilda yttranden 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Helt orimligt att inte vissa av mina interpellationers frågor anses utgöra en angelägenhet 
av större intresse för kommunen. Interpellationsdebatter syftar till att sprida bättre ljus 
på angelägna frågor genom att i interpellationssvar ge relevanta 
bakgrundsbeskrivningar inför en meningsfull interpellationsdebatt. Hur omfattande 
konsultinköp Uppsala regelbundet gör måste klassas som en angelägenhet av 
större intresse för kommunen i ljuset av att Uppsala kommun har en omfattande 
verksamhet med cirka 21400 medarbetare. Enligt kommunens beräkningar motsvarar 
det cirka 13800 heltidsekvivalenter. För oss invånare i Uppsala kommun är det mycket 
viktigt att förstå vilket konsultbehov kommunen har i ljuset av så många medarbetare. 
Jag tolkar kommunfullmäktiges presidium anser att det inte är viktigt hur runt 8 miljoner 
av våra skattepengar användes kopplade till intentionerna med presentcheckar som 
delades ut till kommunens anställda. Jag delar inte den uppfattningen utan anser att det 
är av mycket stor angelägenhet att våra skattepengar används klokt. Att 
kommunfullmäktiges presidium hänvisar till frågor istället för interpellationer tycker jag 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 
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är uttryck för önskemål om en begränsad insyn i kommunens verksamhet. Frågor ska 
vara dagsaktuella och besvaras enbart muntligt. Vad till exempel gäller konsultköp inom 
kommunen är det mycket viktigt att Uppsalabo rna kan få en bra och enkel beskrivning av 
hur omfattande dessa inköp är. 

Yrkanden 

Stefan Hanna (-) yrkar att samtliga delfrågor i interpellation om konsulter inom 
Uppsala kommun från Stefan Hanna (-) och i interpellation om näringslivsstöd från 
Stefan Hanna (-) ska få framställas och besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde den 5 oktober 2020. 

Bestutsgång 

Ordföranden ställer ordförandens förslag mot Stefan Hannas (-) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande har gått igenom de inlämnade interpellationerna 
och lämnar här sin motivering till de avslagsförslag som läggs fram: 

Enligt 5 kap. 60-61 § i kommunallagen får interpellationer ställas av ledamöterna och 
riktas till bl.a. ordföranden i en nämnd. Interpellationerna ska ha ett bestämt innehåll 
och vara försedda med motivering. Interpellationer måste till sitt innehåll avse ämnen 
som hör till bl.a. nämndernas, t.ex. kommunstyrelsens handläggning. 

Kommunallagen föreskriver att interpellationer bör ställas endast i angelägenheter av 
större intresse för kommunen eller regionen. Det anges i prop. 1990/91:117 s. 85-87 att 
när det gäller frågor (5 kap. 64 § KL) ska dessa avse tämligen okomplicerade ämnen, 
medan interpellationer är avsedda för angelägenheter av större intresse. 
Kommunallagen har här utformats med riksdagsordningens regler som förebild. 

Vad som närmare avses med "angelägenheter av större intresse" är svårt att ange 
generellt. Till viss del måste det avgöras från fall till fall. Det borde dock stå klar att en 
interpellation i vart fall inte avse okomplicerade ämnen. 

Stefan Hannas interpellation om konsulter inom Uppsala kommun har tio strecksatser. 
De nio första strecksatserna utgör begäran om sakupplysningar från Stefan Hannas 
sida. När en enskild fullmäktigeledamot vill få sakupplysningar finns emellertid 
möjligheten enligt 5 kap. 64 § att ställa frågor. Det förhållande att en enskild ledamot 
tycker sig sakna information om ett visst förhållande kan inte i sig utgöra en 
angelägenhet av större intresse för kommunen. En ledamot har snarare ett ansvar för 

Justerandes s natur Utdragsbestyrkande 
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att först skaffa sig tillräcklig information för att sedan kunna formulera en 
interpellation i angelägenheter av större intresse. 

Mot bakgrund av ovanstående bör de första nio strecksatserna i interpellationen inte 
tillåtas. Endast den sista strecksatsen får ställas. 

Stefan Hannas interpellation om näringslivsstöd från Uppsala kommun har fyra 
strecksatser. De två första strecksatserna utgör begäran om sakupplysningar från 
Stefan Hannas sida. När en enskild fullmäktigeledamot vill få sakupplysningar finns 
emellertid möjligheten enligt 5 kap. 64 § att ställa frågor. Det förhållande att en enskild 
ledamot tycker sig sakna information om ett visst förhållande kan inte i sig utgöra en 
angelägenhet av större intresse för kommunen. En ledamot har snarare ett ansvar för 
att först skaffa sig tillräcklig information för att sedan kunna formulera en 
interpellation i angelägenheter av större intresse. Frågorna i första och andra 
strecksatserna får därför inte ställas. 

Den tredje strecksatsen med frågan: Är det viktigt att kommunen använder sina 
invånares pengar på sätt som har en långsiktigt positiv effekt? är en närmast retorisk 
fråga som enkelt kan besvaras med ja (eller nej). För sådana okomplicerade frågor bör 
frågeinstitutet användas. Frågan bör inte bli föremål för en interpellationsdebatt i 
kommunfullmäktige eftersom den, så som den formulerats, inte kan sägas röra en 
frågeställning av särskilt intresse. Frågan i den tredje strecksatsen får därför inte 
ställas. 

Den sista strecksatsen innehåller två frågor. Den sista frågan är inte begriplig och kan 
därmed inte sägas ha ett bestämt innehåll. Den bör av detta skäl inte få ställas. 

Sammanfattningsvis får endast den första delfrågan i sista strecksatsen ställas. 

Inlämnade interpellationer 

• Interpellation om stöd till Pride från Artemis Lurmarker (V) 
• Interpellation om uppföljning efter försäljning från Tobias Smedberg (V) 
• Interpellation om försäljningsinsatser kopplade till kommunalt ägda 

fastigheter från Stefan Hanna (-) 
• Interpellation om konsulter inom Uppsala kommun från Stefan Hanna (-) 
• Interpellation om näringslivsstöd från Uppsala kommun från Stefan Hanna (-) 
• Interpellation om kommunikationsstabens fortsatt explosiva tillväxt av Jonas 

Petersson (C). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§371 

Inlämnade motioner till kommunfullmäktige 
14 september 2020 

KSN-2020-00023 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Inlämnade motioner 

• Motion om demensförebyggande åtgärder från Linnea Bjuhr (SD) 
• Motion om friytor på förskolor från Lisen Burmeister (SD) 
• Motion om klanstrukturer från Jonas Segersam (KD) 
• Motion om att halvera arvoden från Tobias Smedberg (V). 

Justerandes sign_ tur Utdragsbestyrkande 
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§372 

Avsägelser och entlediganden vid 
kommunfullmäktige 14 september 2020 

KSN-2020-00036 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att entlediga Karin Ericsson (-) från uppdraget som ledamot i plan- och 
byggnadsnämnden, 

2. att entlediga Karin Ericsson (-) från uppdraget som ledamot i 
medaljdelegationen, 

3. att entlediga Brita Hännestrand (V) från uppdraget som ledamot i kommittén 
för utdelning från donationsstiftelserna, 

4. att entlediga Gustav Sundqvist (S) från uppdraget som ledamot i 
kulturnämnden, 

5. att entlediga Caitlin McEvoy (S) från uppdraget som ersättare i 
kulturnämnden, 

6. att entlediga Freija Carlsten (C) från uppdraget som ersättare i plan- och 
byggnadsnämnden, 

7. att entlediga Christer Rahm (SD) från uppdraget som ledamot i Uppsala Vatten 
och Avfall AB:s styrelse, samt 

8. att entlediga Sixten Svanberg (S) från uppdraget som suppleant i Uppsalahem 
AB:s styrelse. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§373 

Fyllnadsval vid kommunfullmäktige 14 
september 2020 

KSN-2020-00036 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utse Caitlin McEvoy (S) till ledamot i kulturnämnden, 
2. att utse Roger Jo Linder (S) till ersättare i kulturnämnden, 
3. att utse Freja Carlsten (C) till ledamot i plan- och byggnadsnämnden, 
4. att utse Anne Lennartsson (C) till ledamot i medaljdelegationen, samt 
5. att bordlägga valen av en ersättare (C) i plan- och byggnadsnämnden. En 

ledamot (V) i kommittén för utdelning från donationsstiftelserna, en ledamot 
(SD) i Uppsala vatten och avfall AB:s styrelse och en suppleant (S) i 
Uppsalahem AB:s styrelse. 

Justerandes si natur Utdragsbestyrkande 
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§374 

Revidering av regler för ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda i Uppsala 
kommun mandatperioden 2019-2022 

KSN-2018-1224 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att revidera regler för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Uppsala 
kommun mandatperioden 2019-2022 §§ 1,3, 22 och 42 enligt 
arvodesberedningens förslag, samt 

2. att återremittera den del av ärendet som avser den andra, tredje och fjärde att-
satsen i kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen för att hitta en 
funktionell lösning som ger de olika oppositionsblocken likvärdiga möjligheter 
till insyn och att verka i opposition. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (KD) och (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mattias 
Johansson (C) med fleras yrkanden. 

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

Särskilda yttranden 

Fredrik Ahlstedt (M) lämnar följande särskilda yttrande: 
Efter valet kom minoritetsstyret överens med Vänsterpartiet om att de skulle få ett antal 
vice ordförande-poster, mot stöd till att Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet 
skulle kunna tillsätta alla ordförandeposter i kommunen, inklusive kommunstyrelsen, 
och därmed styra kommunen. 
Kommunfullmäktiges beslut upphävdes efter överklagan genom dom i 
Förvaltningsrätten 2019-06-19 (mål 182-19 E). Domen överklagades på delegation av 
kommunen, men Kammarrätten i Stockholm fastställde i dom 2020-02-12 (mål 5056-19) 
Förvaltningsrättens utslag. Systemet med s.k. tredje vice ordförande är således 
uppenbart lagvidrigt. 
Ändå väljer majoriteten nu att gå fram med samma upplägg, förutom att man inte längre 
använder namnet "tredje vice ordförande" utan istället kallar det "ledamot i nämndens 

Justerandes signa,tur Utd ragsbestyrka nd e 
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presidium". Enligt kommunallagen är det emellertid endast ordinarie ordförande och 
vice ordförande som ingår i en nämnds presidium. 
"Fullmäktige ska bland nämndens ledamöter välja en ordförande och en eller två vice 
ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium." (6 kap 21§). 
Det finns således inget utrymme i kommunallagen för övriga nämndledamöter att ingå i 
ett presidium. Att (S), (L) och (MP) ville revidera reglerna för ekonomiska ersättningar för 
att kunna välja in Vänsterpartiet i fem olika nämnders presidium, med upp t111 20 procents 
arvodering, för att säkra sina maktpositioner är inget annat än lagbrott. 
Styret har haft flera chanser att dra tillbaka ärendet men valde att faktiskt göra det först 
dagen innan kommunfullmäktiges sammanträde. Det är bra att de insett att ärendet är 
förkastligt och att de vill komma fram till en bättre lösning. Vi är dock mycket kritiska mot 
hur hela processen gått till och hur ärendet utformats. Att vänta fram till dagen innan 
eller samma dag som beslut ska fattas med att dra tillbaka ärendet är oacceptabelt. 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Det är minst sagt upprörande hur det vänsterdrivna minoritetsstyret i detta förslag 
fortsätter att försöka trotsa kommunallagen. Kammarrätten har bifallit 
Förvaltningsrättens förslag och upphävt Uppsala kommuns beslut att i fem nämnder 
inrätta tredje vice ordföranden. Kommunfullmäktigebeslutet där vänstermajoritetens 
beslut fattades upphävdes efter överklagan genom dom i Förvaltningsrätten 2019-06-19 
(mål 182-19 E). Domen överklagades på delegation av kommunen, men Kammarrätten 
fastställde i dom 202002-12 (mål 5056-19) Förvaltningsrättens utslag. Trots det har inte 
korrigeringen tillämpats. Revideringsförslaget av ersättningar till politiker innebär exakt 
samma som det domstolen avslagit, förutom att man inte längre använder namnet 
"tredje vice ordförande", utan att man istället kallar det "ledamot i nämndens 
presidium". Det är också upprörande att man retroaktivt vill tillämpa detta förslag till 
beslut. Att S, L och MP olagligt köpte politiskt stöd av V, genom införande av 3:e vice 
ordföranden, för att i minoritet kunna styra kommunen är osmakligt och en oacceptabel 
demokratisk ordning. Beteendet att fortsätta att bryta mot lagens mening bidrar inte till 
att uppmuntra kommunens invånare att respektera våra lagar i tider där folkets 
företrädare mer än på länge behöver föregå med goda exempel. Att den 
Socialdemokratiska ledningen tillämpar lagbrott för att försvara sin makt är minst sagt 
upprörande. Jag vill också att kommunstyrelsen ska få en återrapportering om att alla 
olagligt utbetalda arvoden betalas tillbaka till Uppsalas skattebetalare. 

Yrkanden 

Erik Petting (S) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till den första att-satsen i 
kommunstyrelsens förslag samt att den del av ärendet som avser den andra, tredje och 
fjärde att-satsen återremitteras till kommunstyrelsen för att hitta en funktionell lösning 
som ger de olika oppositionsblocken likvärdiga möjligheter till insyn och att verka i 
opposition. 
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Mats Åhlund (C), Jonas Segersam (KD), Fredrik Ahlstedt (M) och Linnea Bjuhr (SD) yrkar 
bifall till den första att-satsen samt avslag till den andra, tredje och fjärde att-satsen i 
kommunstyrelsens förslag. 

Stefan Hanna (-) yrkar avslag till den andra, tredje och fjärde att-satsen i 
kommunstyrelsens förslag. 

Mats Åhlund (C), Jonas Segersam (KD) och Stefan Hanna (-) yrkar även att ärendet ska 
avgöras idag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Erik Pelling (S) med fleras återremissyrkande av den andra, tredje 
och fjärde att-satsen mot att avgöra dem idag. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till att återremittera de delar av ärendet som avser att-sats (2), (3) och (4) röstar 
JA. Bifall till att avgöra ärendet idag röstar NEJ. 

Med 43 ja-röster mot 24 nej-röster och 14 som avstår beslutar kommunfullmäktige 
med en majoritet att återremittera den del av ärendet som avser att-sats (2), (3) och (4) 
i kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen. 

Ja-röst avger Erik Petting (S), Caroline Hoffstedt (S), Eva Christiernin (S), Erik Dagnesjö 
(5), Asal Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Klas-Herman Lundgren 
(5), Agneta Gille (S), Carl Lindberg (5), Ylva Stadell (S), Björn Wall (S), Hilde Klasson (5), 
Mattias Kristenson (S), Loa Mothata (S), Rafael Waters (S), Pavlos Cavelier Bizas (S), 
Agneta Erikson (S), Anders Grönvall (S), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström 
(V), Torbjörn Björlund (V), Ingela Ekrelius (V), Magne Björklund (V), Lalla Andersson (V), 
Mohamad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund (L), Angelique Prinz Blix (L), Eva 
Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), Amanda Kanange (L), Oscar Matti (L), Linda 
Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström 
Källström (MP), Charles Pylad (MP), Åsa Strahlemo (Mr), Maria Gauffin Röjestål (S), 
Monica Östman (S), Anette Fischer (V), Per-Olof Forsblom (V) och Susanne Åhlander (L). 

Nej-röst avger Therese Rhann (-), Stefan Hanna (-), Rigmor Stenmark (C), Mattias 
Johansson (C), 011e Romlin (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åhlund (C), 
Viviane Obaid (C), Simon Alm (-), David Perez (SD), Linnea Bjuhr (SD), Anders Sehlin 
(SD), Roger Thelander (SD), Jonas Segersam (KD), Sarah Havneraas (KD), Christian 
Hermanson (KD), Evelina Solem (KD), Stina Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl), Knut 
Godskesen (SD), Alexander von Uckermann (SD), Leif Boström (KD) och Martin Wisell 
(KD) 

Avstår gör Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), Marta 
Obminska (M), Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), Mats 
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Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Anna-Karin Westerlund (M), Robin Kronvall 
(M), Gunnar Hedberg (M), Roine Thunberg (M) och Inger Söderberg (M). 

Ordföranden ställer därefter den första att-satsen (1) i kommunstyrelsens förslag mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller densamma. 

Sammanfattning 

Arvodesberedningen har i skrivelse i ärendets bilaga 1 lämnat förslag till revideringar i 
reglerna för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Uppsala kommun under 
mandatperioden 2019-2022. 

Bilaga 2 till ersättningsreglerna föreslås samtidigt revideras med anledning av 
förvaltningsrättens upphävande av kommunfullmäktiges val av tredje vice ordförande 
i fem nämnder. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 26 augusti 2020 § 205 
• Arbetsutskottets förslag 18 augusti 2020 § 251 
• Tjänsteskrivelse daterad den 27 mars 2020 
• Bilaga 1, protokoll från arvodesberedningen den 2 december 2019 
• Bilaga 2, förslag till reviderade regler för ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019-2022 
• Bilaga 3, förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Uppsala kommun § 13 
• Bilaga 4, förslag till revideringar i bilaga 2 till Regler för arvode och ersättningar 

till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019-2022 
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§375 

Svar på motion om att avbryta byggplanerna i 
kvarteret Södra Kalkstenen och gör 
Blodstensskogen till naturreservat från Stina 
Jansson (Fl) och Lovisa Johansson (Fl) 

KSN-2018-3861 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att återremittera den del av motionen som avser att byggplanerna i kvarteret 
Södra Kalkstenen i Eriksberg avbryts till kommunstyrelsen för att det 
tillkommit ny information och nya beslut av avgörande relevans i ärendet 
sedan kommunstyrelsen behandlade frågan, samt 

2. att avslå den del av motionen som avser att skogen på båda sidor av 
Blodstensvägen görs till en del av Stadsskogens naturreservat. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (M) reserverar sig mot beslutet till förmån förYlva Stadell (S) 
med fleras yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Närvarande ledamöter (Fl) och (SD) samt Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Lovisa Johansson (Fl) med fleras yrkande att bifalla den del av motionen 
som avser att skogen på båda sidor av Blodstensvägen görs till en del av Stadsskogens 
naturreservat. 

Närvarande ledamöter (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonas Segersams 
(KD) yrkande att bifalla den del av motionen som avser att byggplanerna i kvarteret 
Södra Kalkstenen i Eriksberg avbryts. 

Särskilda yttranden 

Anders A. Aronsson (L) lämnar följande särskilda yttrande: 
Liberalerna Uppsala har tagit tydlig ställning MOT byggplanerna i kvarteret Södra 
Kalkstenen, ofta benämnd Blodstensskogen. När plan- och byggnadsnämnden 2018-12-
19 beslutade att anta detaljplanen för området så yrkade Liberalernas ledamot avslag 
på förslaget om detaljplan och reserverade sig mot beslutet. Beslutet överklagades till 
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länsstyrelsen av flera berörda och gick sedan vidare till Mark- och miljödomstolen. 
I dom meddelad 2020-07-14 upphäver Mark- och miljödomstolen den detaljplan som 
plan- och byggnadsnämnden antog 2018-12-19. "Avsaknaden av en miljökonse-
kvens-beskrivning utgör en sådan brist i beslutsunderlaget att det har funnits skäl att 
upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen." 
Kommunstyrelsens yttrande och förslag till kommunfullmäktige över motionen är 
daterad 2020-05-27. Inför kommunfullmäktiges behandling i september 2020 borde 
ärendet fått en förnyad behandling i kommunstyrelsen eftersom väsentlig fakta och 
relevant information tillkommit sedan KS behandling i maj, nämligen Mark- och 
miljödomstolens dom och där redovisade domskäl. 
Därav den motivering till återremissen som erforderligt antal ledamöter röstade för. 
Liberalerna Uppsala är fortsatt MOT byggnation i kvarteret Södra Kalkstenen, samtidigt 
är det viktigt att notera att ärendet naturligtvis ska hanteras formellt korrekt. 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Vi måste bättre värna våra gröna områden i stadens stadsdelar. Blodstensskogen är 
viktig att skydda. Jag yrkade ja till återremiss kopplat till motionens första att-sats för att 
kommunfullmäktige bättre, på juridisk grund, ska kunna skydda Blodstensskogen. 
Eriksberg måste exploateras mycket varsammare än den plan som nu drivs av allt för 
många av kommunfullmäktiges partier. 

Yrkanden 

Ylva Stadell (S), Therez Almerfors (M), lngela Ekrelius (V) och Hanna Victoria Mörck (V) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Lovisa Johansson (Fl), Rickard Malmström (MP), David Perez (SD), Stina Jansson (Fl), 
Lars Friberg (MP) yrkar återremiss av den del av motionen som avser att byggplanerna i 
kvarteret Södra Kalkstenen i Eriksberg avbryts (nedan kallad Ml-Byggplaner) samt 
bifall till den del av motionen som avser att skogen på båda sidor av Blodstensvägen 
görs till en del av Stadsskogens naturreservat (nedan kallad M2 -Naturreservat). 

Anders A. Aronsson (L) och Stefan Hanna (-) yrkar återremiss av Ml-Byggplaner. 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till Ml-Byggplaner samt avslag till M2 -Naturreservat. 

Jonas Petersson yrkar återremiss av M1-Byggplaner samt avslag till M2 -Naturreservat. 

Anders A. Aronsson (L) föreslår följande återremissmotivering: Återremiss för att det 
tillkommit ny information och nya beslut av avgörande relevans i ärendet sedan 
kommunstyrelsen behandlade frågan. 

Närvarande ledamöter (MP), (C)och (Fl) ställer sig bakom Anders A. Aronssons (L) 
motivering. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer först Lovisa Johansson (Fl) med fleras yrkande att återremittera 
Ml-Byggplaner mot att avgöra ärendet idag. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till att avgöra ärendet idag röstar JA. Bifall till Lovisa Johansson (Fl) med fleras 
yrkande röstar NEJ. 

Med 43 ja-röster mot 38 nej-röster beslutar kommunfullmäktige med en 
minoritetsåterremiss att återremittera den del av motionen som avser att 
byggplanerna i kvarteret Södra Kalkstenen i Eriksberg avbryts till kommunstyrelsen. 

Ja-röst avger Erik Petting (S), Caroline Hoffstedt (S), Eva Christiernin (5), Erik Dagnesjö 
(S), Asal Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (5), Inga-Lill Sjöblom (S), Klas-Herman Lundgren 
(S), Agneta Gille (5), Carl Lindberg (S), Ylva Stadell (S), Björn Wall (5), Hilde Klasson (S), 
Mattas Kristenson (S), Loa Mothata (S), Pavlos Cavelier Bizas (5), Agneta Erikson (5), 
Anders Grönvall (S), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist 
(M), Marta Obminska (M), Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist 
(M), Mats Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Anna-Karin Westerlund (M), Robin 
Kronvall (M), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), 
Ingela Ekrelius (V), Magne Björklund (V), Lalla Andersson (V), Maria Gauffin Röjestål (S), 
Patrik Hedlund (S), Monica Östman (5), Gunnar Hedberg (M), Roine Thunberg (M), Inger 
Söderberg (M), Anette Fischer (V) och Per-Olof Forsblom (V). 

Nej-röst avger Therese Rhann (-), Stefan Hanna H, Rigmor Stenmark (C), Mattias 
Johansson (C), 011e Romlin (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åhlund (C), 
Viviane Obaid (C), Mohamad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund (L), Angelique Prinz 
Blix (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), Amanda Kanange (L), Oscar Matti 
(L), Simon Alm (-), David Perez (SD), Linnea Bjuhr (SD), Anders Sehlin (SD), Roger 
Thelander (SD), Jonas Segersam (KD), Sarah Havneraas (KD), Christian Hermanson 
(KD), Evelina Solem (KD), Linda Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg 
(MP), Helena Nordström Källström (MP), Charles Pylad (MP),Åsa Strahlemo (MP), Stina 
Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl), Susanne Åhlander (L), Knut Godskesen (SD), 
Alexander von Uckermann (SD), Leif Boström (KD) och Martin Wisell (KD). 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lovisa Johansson (Fl) med fleras 
yrkande att bifalla M2 -Naturreservat. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA. Bifall till Lovisa Johansson (Fl) med fleras 
yrkande röstar NEJ. 
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Med 56 ja-röster mot 16 nej-röster och 9 som avstår beslutar kommunfullmäktige att 
avslå den del av motionen som avser att skogen på båda sidor av Blodstensvägen görs 
till en del av Stadsskogens naturreservat. 

Ja-röst avger Erik Petting (5), Carotine Hoffstedt (S), Eva Christiernin (5), Erik Dagnesjö 
(S), Asal Gohari (5), Utrik Wärnsberg (S), Inga-Ull Sjöblom (S), Klas-Herman Lundgren 
(S), Agneta Gille (S), Carl Lindberg (S), Ylva Stadell (S), Björn Wall (S), Hilde Klasson (5), 
Mattias Kristenson (5), Loa Mothata (S), Pavlos Cavelier Bizas (5), Agneta Erikson (S), 
Anders Grönvall (S), Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist 
(M), Marta Obminska (M), Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist 
(M), Mats Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Anna-Karin Westertund (M), Robin 
Kronvall (M), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), Torbjörn Björtund (V), 
Ingela Ekrelius (V), Magne Björklund (V), Lalla Andersson (V), Rigmor Stenmark (C), 
Mattias Johansson (C), 011e Romlin (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats 
Åhlund (C), Viviane Obaid (C), Jonas Segersam (KD), Sarah Havneraas (KD), Christian 
Hermanson (KD), Evelina Solem (KD), Maria Gauffin Röjeståt (5), Patrik Hedlund (5), 
Monica Östman (5), Gunnar Hedberg (M), Roine Thunberg (M), Inger Söderberg (M), 
Anette Fischer (V), Per-Olof Forsblom (V), Leif Boström (KD) och Martin Wisell (KD). 

Nej-röst avger Therese Rhann (-), Simon Alm (-), David Perez (SD), Linnea Bjuhr (SD), 
Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), Linda Eskilsson (MP), Rickard Malmström 
(MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström Källström (MP), Charles Pylad (MP), Åsa 
Strahlemo (MP), Stina Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl), Knut Godskesen (SD) och 
Alexander von Uckermann (SD). 

Avstår gör Stefan Hanna (-), Mohamad Hassan (L), Helena Hedman Skoglund (L), 
Angelique Prinz Blix (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), Amanda Kanange 
(L), Oscar Matti (L) och Susanne Åhlander (L). 

Sammanfattning 

Stina Jansson (Fl) och Lovisa Johansson (Fl) har i en motion väckt 10 december 2018 
föreslagit att byggplanerna i kvarteret Södra Kalkstenen i Eriksberg avbryts och att 
skogen på båda sidor Blodstensvägen görs till en del av Stadsskogens naturreservat. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 27 maj 2020 § 168. 
• Arbetsutskottets förslag 5 maj 2020 § 183 
• •Tjänsteskrivelse daterad 30 april 2020 
• .Bilaga 1, Motion om att avbryta byggplanerna i kvarteret Södra Kalkstenen 

och gör Blodstensskogen till naturreservat från Stina Jansson (Fl) och Lovisa 
Johansson (Fl) 

• .Bilaga 2, Protokollsutdrag plan- och byggnadsnämnden 19 juni 2019 § 182 
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§376 

Svar på motion om könsneutrala suffix från 
Stina Jansson (Fl) med flera 

KSN-2020-00491 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (SD), (M) och (KD) samt Simon Alm (-) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Mats /blund (C) med fleras yrkande att avslå motionen. 

Yrkanden 

Helena Hedman Skoglund (L), Pavlos Cavelier Bizas (S), Hanna Victoria Mörck (V) och 
Linda Eskilsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Mats/blund (C), Sarah Havneraas (KD), Linnea Bjuhr (SD), Fredrik Ahlstedt (M) och 
Cecilia Forss (M), yrkar avslag till motionen. 

Beslutsgång 

För att utse motförslag till kommunstyrelsens förslag ställer ordföranden först Stina 
Jansson (Fl) med fleras bifallsyrkande mot Mats ;blund (C) med fleras avslagsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller Mats Åhlund (C) med fleras avslagsyrkande. 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Mats Åhlund (C) med fleras 
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förlag. 
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Sammanfattning 

Stina Jansson, Lovisa Johansson och Charlie Strängberg (Alla Fl) har i motion väckt vid 
fullmäktiges sammanträde den 27 januari 2020 yrkat 

• Att könssuffixet" -man" ersätts av det könsneutrala" -person" i alla 
sammanhang som kommunen använder dessa beteckningar. 

• Av ekonomiska och miljömässiga hänsyn bör utbytet av exempelvis skrivet 
material ske efterhand som det förbrukas, medan all nyproduktion bör ändras 
snarast. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 15 april 2020 § 98 
• Arbetsutskottets förslag 10 mars 2020 § 89 
• Tjänsteskrivelse daterad 21 februari 2020 
• Bilaga, motion om könsneutrala suffix från Stina Jansson (Fl) med flera väckt 

den 27 januari 2020 
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§377 

Svar på motion om att inrätta ett bokkollo 
från Lovisa Johansson (Fl) 

KSN-2019-1201 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Therez Almerfors 
(M) yrkande att avslå motionen. 

Fredrik Ahlstedt (M) lämnar följande skriftliga reservation: 
Det finns flera fristående aktörer som driver kollo och lägergårdar. Moderaterna anser 
inte att kommunen bör konkurrera med dessa och driva ett kommunalt bokkollo. Det är 
inte heller en prioriterad användning av skattebetalarnas pengar. Snarare bör 
kommunen se till att ha ett gott samarbete med de privata aktörer som finns. 

Yrkanden 

Linda Eskilsson (MP), Oscar Matti (L), Patrik Hedlund (S), Karolin Lundström (V), Linnea 
Bjuhr (SD) och Sarah Havneraas (KD yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

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

Therez Almerfors (M) yrkar avslag till motionen. 

Beslutsgång 

För att utse motförslag till kommunstyrelsens förslag ställer ordföranden först Lovisa 
Johansson (Fl) med fleras bifallsyrkande mot Therez Almerfors (M) avslagsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige bifaller Therez Almerfors (M) avslagsyrkande. 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Therez Almerfors (M) 
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förlag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanfattning 

Lovisa Johansson (Fi) har i motion väckt i kommunfullmäktige den 25 mars 2019 
föreslagit att 

• Hålla ett kommunalt bokkollo för barn och unga 
• Förlägga bokkollot på någon av Uppsala kommuns landsbygder 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 26 augusti § 206 
• Arbetsutskottets förslag 18 augusti 2020 § 252 
• Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2020 
• Bilaga 1, motion av Lovisa Johansson (Fl) om att inrätta ett bokkollo 
• Bilaga 2, protokollsutdrag från kulturnämnden 26 februari 2020 § 18 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 
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§378 

Svar på motion om slopat dubbdäcksförbud i 
Uppsala av Simon Alm 
KSN-2019-02807 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att avslå motionen. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (SD), (M) och (KD) samt Simon Alm (-) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Simon Alm (-) med fleras yrkande att bifalla motionen. 

Fredrik Ahlstedt (M) lämnar följande skriftliga reservation: 
Vi saknar ett helhetsgrepp för ett framkomligt och tryggt Uppsala. Det är inte rimligt att 
lyfta ut gata för gata, vi vill säkerställa en god luft-och trafikmiljö för hela Uppsala inte 
enbart där mätstationerna sitter. Vi har lagt flera förslag som tar ett större omtag för 
trafik, säkerhet och framkomlighet i Uppsala. Moderaterna har vid flera tillfällen lyft 
behovet av en ringled när vi nu kraftigt bygger ut Uppsala. Vi sa också nej till att låta de 
bussar som inte håller miljökraven att få dispens att fortsatt köra utan rening efter 2020. 
Vidare arbetar vi för att ta bort de klackhållplatser som byggts på senare tid vilket ställer 
såväl bussar som bilar i kö, vilket ger mer utsläpp än fordon som tar sig fram. 
Moderaterna stod bakom att införa dubbdäcks förbudet med förhoppning att det skulle 
ge en reell effekt. Ideologiskt anser vi att man bör vara restriktiv med förbud. Svaret till 
denna motion har återremitterats flera gånger under våren utan att tillräckligt goda 
underlag som stöder förbudet finns. 

Särskilda yttranden 

Jonas Petersson (C) lämnar följande särskilda yttrande: 
Uppsala har höga ambitioner att vara bäst i klassen bland landets kommuner att förtäta 
och ge den växande befolkningen många grannar i en urban smältdegel. 
I den täta staden kan befolkningen förlita sig på att kollektivtrafiken fungerar och att 
cykeln eller en rask promenad räcker för att nå sitt mål. Detta är inte unikt för staden 
Uppsala, så utvecklas alla Sveriges större städer. Det som där emot utmärker Uppsala är 
beröringsfobin eller om det är en blind fläck för trafik som ska passera staden. Andra 
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städer leder trafiken som inte har centrum som målpunkt till anpassade vägar avsedda 
för detta. I Uppsala är det alternativen Kungsgatan, Dragarbrunnsgatan, ågatorna eller 
Övre Slottsgatan som gäller enligt silningsprincipen. Principen som hänvisar trafiken till 
gator och gränder som är anpassade för häst och vagn. 
Centerpartiet menar att problemet med Uppsalas trafik är större än att leda 
genomfartstrafik med dubbdäck från Kungsgatan till Dragarbrunnsgatan eller inte. 
Uppsala behöver en plan och gator anpassade för människan, trafiken och hela 
samhället. 

Yrkanden 

Rickard Malmström (MP), Susanne Åhlander (L),Annette Fischer (V), Hilde Klasson (S), 
Anders Grönvall (5), Jonas Petersson (C), Lars Friberg (MP), Stina Jansson (Fl) och 
Patrik Hedlund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Simon Alm (-), David Perez (SD), Christian Hermansson (KD), Therez Almerfors (M), 
Anders Sehlin (SD), Markus Lagerquist (M) och Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till 
motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Simon Alm (-) med fleras yrkande 
att bifalla motionen. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA, Bifall till Simon Alm (-) med fleras 
yrkande röstar NEJ. 

Med 52 ja-röster mot 29 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Ja-röst avger Erik Petting (5), Caroline Hoffstedt (S), Eva Christiernin (5), Erik Dagnesjö 
(5), Asal Gohari (5), Ulrik Wärnsberg (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Klas-Herman Lundgren 
(S), Agneta Gille (S), Carl Lindberg (5), Ylva Stadell (S), Björn Wall (S), Hilde Klasson (5), 
Mattias Kristenson (S), Loa Mothata (S), Elnaz Alizadeh (S), Pavlos Cavelier Bizas (S), 
Agneta Erikson (S), Anders Grönvall (5), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), 
Karolin Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), Ingela Ekrelius (V), Lalla Andersson (V), 
Stefan Hanna (-), Rigmor Stenmark (C), Mattias Johansson (C), 011e Romlin (C), Jonas 
Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åhlund (C), Viviane Obaid (C), Mohamad Hassan 
(L), Helena Hedman Skoglund (L), Angelique Prinz Blix (L), Eva Edwardsson (L), Anders 
A. Aronsson (L), Amanda Kanange (L), Oscar Matti (L), Linda Eskilsson (MP), Rickard 
Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström Källström (MP), Charles Pylad 
(MP),Åsa Strahlemo (MP), Stina Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl), Maria Gauffin 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Röjestål (S), Patrik Hedlund (S), Anette Fischer (V), Per-Olof Forsblom (V) och Susanne 
Åhlander (L). 

Nej-röst avger Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), 
Marta Obminska (M), Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), 
Mats Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Carolina Bringborn (M), Anna-Karin 
Westerlund (M), Robin Kronvall (M), Therese Rhann (-), Simon Alm (-), David Perez (SD), 
Linnea Bjuhr (SD), Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), Jonas Segersam (KD), 
Sarah Havneraas (KD), Christian Hermanson (KD), Evelina Solem (KD), Gunnar Hedberg 
(M), Inger Söderberg (M), Knut Godskesen (SD), Alexander von Uckermann (SD), Leif 
Boström (KD) och Martin Wisell (KD). 

Sammanfattning 

Simon Alm (-) har i en motion väckt 16 september 2019 föreslagit att avskaffa 
dubbdäcksförbudet i Uppsala. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 26jaugu5t1 2020 § 207. 
• Arbetsutskottets förslag 18 augusti 2020 § 253 
• Tjänsteskrivelse daterad 28 februari 2020 
• Bilaga 1, Motion om slopat dubbdäcksförbud av Simon Alm (-) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 12 februari 

2020 § 9 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§379 

Svar på motion om att ta fram en etisk 
standard för bostadsaktörer från Tobias 
Smedberg (V) och Ingela Ekrelius (V) 
KSN-2019-03835 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram en 
etisk standard, samt 

2. att med föredragning anse motionen vara besvarad. 

Reservation 

Närvarande ledamöter (C) samt Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Mattias Johansson (C) med fleras yrkande att avslå kommunstyrelsens förslag. 

Närvarande ledamöter (M) och (KD) reserverar sig mot den del av beslutet som avser 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att ta fram en etisk 
standard till förmån för Fredrik Ah lstedt (M) med fleras yrkande att avslå den första att-
satsen i kommunstyrelsens förslag. 

Maffias Johansson (C) lämnar följande skriftliga reservation: 
Jag reserverar mig mot beslutet att bifalla att-sats ett och att-sats två enligt 
kommunstyrelsens förslag. Det problem motionärerna anser måste lösas, föreligger helt 
enkelt inte. De lagar och regler som redan föreligger för fastighetsägare och hyresvärdar, 
ger fullt tillräckliga skydd mot den oseriösa verksamhet som motionärerna tycks tro 
pågår i Uppsala kommun redan idag. Genom en särskild etisk standard, läggs bara 
ytterligare ett lager på den redan massiva regelbörda som bostadsmarknaden i Sverige 
härskar under, vilket endast kommer att leda till att ännu färre bostäder byggs eller hyrs 
ut i Uppsala. 

Fredrik Ahlstedt (M) lämnar följande skriftliga reservation: 
Precis som föredragningen i ärendet visar har Uppsala kommun inga problem med 
oseriösa fastighetsägare. Ingen av dem finns uppskriven på den så kallade Svarta listan 
och ingen har blivit dömd i hyresnämnd. Kommunen har dessutom ett aktivt 
tillsynsarbete där socioekonomiskt svaga områden prioriteras. Krav på en viss etisk 
standard vore meningslöst och dessutom att krångla till det för och misstänkliggöra de 

Justerandes signatur i Utdragsbestyrkande 
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fastighetsägare som finns här eller som vill etablera sig här. I Uppsala behövs fler aktörer 
som bygger och förvaltar bostäder, inte färre. Vi måste dessutom vara rädda om de som 
redan finns här. Vi ställer oss inte bakom att gradera fastighetsägare eller att inskränka 
äganderätten med pekpinnar om hur fastigheter och bolag ska utformas. 

Yrkanden 

Tobias Smedberg (V), Stina Jansson (Fl) och Erik Pelling (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Mattias Johansson (C), Simon Alm (-), Linnea Bjuhr (SD), Stefan Hanna (-) och Roger 
Thelander (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Fredrik Ahlstedt (M), Cecilia Forss (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar avslag till den 
första att-satsen och bifall till den andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

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

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

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) och Ingela Ekrelius (V) föreslår i en motion väckt 9 december 2019 
• att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en etisk standard för 

bostadsaktörer i Uppsala kommun, samt 
• att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samband med berörda nämnder och 

utskott se över vilka verktyg kommunen har eller bör ta fram för att förhindra 
oseriösa bostadsaktörers etablering i kommunen. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 26 augusti 2020 § 208 
• Arbetsutskottets förslag 18 augusti 2020 § 254 
• Tjänsteskrivelse daterad 28 april 2020 
• Bilaga, Motion om att ta fram en etisk standard för bostadsaktörer från Tobias 

Smedberg (V) och Ingela Ekrelius (V) 
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§380 

Interpellation om förskoleplatser från 
Christopher Lagerqvist (M) 

KSN-2020-01858 
Christopher Lagerqvist (M) har ställt en interpellation till utbildningsnämndens 
ordförande Helena Hedman Skoglund (L) som besvarar densamma. 

Anföranden hålls av Christopher Lagerqvist (M), Helena Hedman Skoglund (L), Jonas 
Segersam (KD), Oscar Matti (L), Hanna Victoria Mörck (V), Linda Eskilsson (MP), 011e 
Romlin (C), Ulrik Wärnsberg (S), Linnea Bjuhr (SD) och Cecilia Forss (M). 

Justerandes signat r Utd ragsbestyrka nd e 
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§381 

Interpellation om brukarrevision från Tobias 
Smedberg (V) 

KSN-2020-01859 
Tobias Smedberg (V) har ställt en interpellation till socialnämndens ordförande Eva 
Christiernin (S) som besvarar densamma. 

Anföranden hålls av Tobias Smedberg (V) och Eva Christiernin (S). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§382 

Interpellation om tillgång till Wi-Fi på LSS 
boenden från Lalla Andersson (V) 

KSN-2020-02110 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§383 

Interpellation om stadsbyggnad i känsliga 
områden från Stefan Hanna 

KSN-2020-02612 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signat Utd ragsbestyrkand e 
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§384 

Interpellation om fusk och avtalsbrott hos 
privata äldreboenden från Tobias Smedberg 
(V) 

KSN-2020-02611 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nd e 
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§385 

Interpellation angående stävjande av fusk 
med försörjningsstöd från Jonas Segersam 
(KD) 

KSN-2020-02617 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§386 

Interpellation om utvecklingen av Uppsala city 
från Stefan Hanna 

KSN-2020-02613 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes sign tur Utdragsbestyrkande 
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§387 

Interpellation om sparkrav på äldrenämnden 
och corona beredskap från Smedberg (V) 

KSN-2020-02616 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§388 

Interpellation om Uppsala kommuns arbete 
med näringslivsutveckling från 

Jonas Petersson (C) 

KSN-2020-02618 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur 
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§389 

Interpellation om cykelvägen vid Ulva kvarn 
från Stefan Hanna H 

KSN-2020-02614 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§390 

Interpellation om framtidens förutsättningar 
på äldreboenden från Rigmor 

Stenmark (C) 

KSN-2020-02619 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur 

.g. 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 48 (52) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-09-14 

§391 

Interpellation om trygghetssituationen på 
Gränbyskolan från 011e Romlin (C) 

KSN-2020-02620 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§392 

Interpellation om sociala investeringsfonden 
från Stefan Hanna 

KSN-2020-02615 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§393 

Interpellation om frituftskonserter i 
Stadsträdgården från Arne Sandemo (M) 

KSN-2020-02621 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes si atur _ Utdragsbestyrkande 
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§394 

Interpellation om den nya isarenan från 
Madeleine Andersson (M) 

KSN-2020-02622 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 
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§395 

Fråga om tredje vice ordförande från Jonas 
Segersam (KD) 

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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