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Närvarande ledamöter: 
Örjan Berglund (C) 
Mia Nordström (C) 
Cecilia Oksanen (C) 
Simon Alm (SD) 
Jonas Segersam (KD) 
Martin Wisell (KD) 
Mona Camara Sylvan (Fl) 
Tomas Karlsson (Fl) 

Tjänstgörande ersättare: 
Kjell Viberg (S) 
Peder Granath (S) 
Maria Gauffin-Röjestål (S) 
Rafael Waters (S) 
Maria Patel (S) 
Bedo Kaplan (S) 
Kerstin Westman (S) 
Gunilla Oltner (S) 
Jonny Husen (S) 
Arne Sandemo (M) 
Johan Carlsson (M) 
Carolina Bringborn (M) 
Mats Hansen (M) 
Per-Eric Rosen (MP) 
Siw Björkgren (MP) 
Lars-Håkan Andersson (V) 
Ulf Schmidt (C) 
Anders Sehlin (SD) 
Lisen Burmeister (SD) 
Ulla Johansson (KD) 

Paragraf 

169-181 

170-181 

179-181 

Paragraf 

Paragraf 

168 
168-169 

168-178 

168-169 

170-181 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Björn Wall (S) 
Bekir Jusufbasic (M) 
Madelene Andersson (M) 
Stig Rådahl (M) 
Salvador Rincon-Amat (MP) 
Terence Hongslo (MP) 
Bengt Fladvad (MP) 
Bodil Brutemark (V) 
Daniel Rogozinski (V) 
Angelique Prinz Blix (L) 
Ludvig Arbin (L) 
Karin Ericsson (C) 
Ingmar Jansson (C) 
Sadaf Nasiripour (Fl) 

Närvarolista Uppsala kommunfullmäktige 2018-09-17, bilaga 1 

Närvarande ledamöter: 
Marlene Burwick (S) 
Erik Pelling (S) 
Caroline Hoffstedt (S) 
Ulrik Wämsberg (S) 
Hilde Klasson (S) 
Gustaf Lantz (S) 
Loa Mothata (S) 
Carl Lindberg (S) 
Staffan Yngve (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Susanne Eriksson (S) 
Maffias Kristenson (S) 
Eva Christiernin (S) 
Agneta Erikson (S) 
Ylva Stadell (S) 
Stavros Giangozoglou (S) 
Fredrik Ahlstedt (M) 
Marta Obminska (M) 
Therez Almerfors (M) 
Inger Söderberg (M) 
Liv Hahne (M) 
Alexandra Steinholtz (M) 
Markus Lagerquist (M) 
Cecilia Forss (M) 
Christopher Lagerqvist (M) 
Magnus Åkerman (M) 
Gunnar Hedberg (M) 
Maria Gardfjell (M2) 
Rickard Malmström (MP) 
Linda Eskilsson (MP) 
Mohamad Tahir (MP) 
Tarja Onegård (MP) 
Eva Adler (M2) 
Trond Svendsen (MP) 
Johan Edstav (MP) 
Ahmad Orfali (MP) 
Killike Montgomery (MP) 
hona Szatmåri Waldau (V) 
Hanna Mörck (V) 
Sverker Åslund (V) 
Karolin Lundström (V) 
Tobias Smedberg (V) 
Liza Boethius (V) 
Kjell Haglund (V) 
Edip Akay (V) 
Mohamad Hassan (L) 
Malin Sjöberg Högrell (L) 
Eva Edwardsson (L) 
Peter Nordgren (L) 
Anders A Aronsson (L) 
Anders Westerlind (L) 
Urban Wästljung (L) 
Stefan Hanna (C) 
Anne Lennartsson (C) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-17 

§ 168 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Susanne Eriksson (S) och Tomas Karlsson (H) till justerare, 

att utse Eva Christiemin (S) och Mona Camara Sylvan (H) till ersättare för justerama, samt 

att justeringen äger rum tisdagen den 25 september 2018 klockan 09:30 på Stationsgatan 12. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-17 

§ 169 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa föredragningslistan enligt ordförandens förslag. 

Sammanfattning 
Sammanträdet inleds med att kommunalråden Maria Gardtjell (M2), Marlene Burwick (S) och Fredrik 
Ahlstedt (M) håller anföranden med anledning av att Uppsala utnämnts till världens bästa klimatstad 
2018 i Världsnaturfondens One Planet City Challenge 2018. 

Kommunrevisionens ordförande Karolina Larfors (L) informerar sammanträdet om att 
kommunrevisionen tagit fram en enkät till kommunfullmäktige som underlag till en riskanalys inför 
kommande revisionsår. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-17 

§ 170 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden till protokollet. 

Anmälan av 
Rapportering av ej verkställda myndighetsbeslut andra kvartalet 2018 från äldrenämnden (KSN-2018- 
2639) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-17 

§ 171 

Inlämnade frågor 

Inga frågor har inlämnats till kommunfullmäktiges sammanträde den 17 september 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-17 

§ 172 

Inlämnade interpellationer 

Inga interpellationer har inlämnats till kommunfullmäktiges sammanträde den 17 september 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-17 

§ 173 

Inlämnade motioner 

Inga motioner har inlämnats till kommunfullmäktiges sammanträde den 17 september 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-17 

§ 174 

Avsägelser 
KSN-2018-0038 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Maria Opoku (V) från uppdraget som nämndeman vid Uppsala tingsrätt, 

att entlediga Janet French (SD) från uppdraget som nämndeman vid Uppsala tingsrätt, 

att entlediga Soledad Quintana (Fl) från uppdraget som nämndeman vid Uppsala tingsrätt, 

att entlediga Emmamaj Vestlin (S) från uppdraget som nämndeman vid Uppsala tingsrätt, 

att entlediga Ida Netzel (IVIP) från uppdraget som ledamot i idrotts- och fritidsnämnden, 

att entlediga Ludwig Eriksson (S) från uppdraget som ledamot i arbetsmarknadsnämnden, 

att entlediga Marlene Burwick (S) från uppdraget som kommunalråd från den 30 september 2018, 

att entlediga Maria Gardfjell (M) från uppdraget som kommunalråd från den 30 september 2018, samt 

att entlediga hona Szatmåri Waldau (V) från uppdraget som kommunalråd från den 17 september 
2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-17 

§ 175 

Fyllnadsval 
KSN-2018-0038 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Anders Sehlin (SD) till nämndeman vid Uppsala tingsrätt, 

att bordlägga fyllnadsvalet till nämndeman vid Uppsala tingsrätt efter Soledad Quintana (Fl), 

att bordlägga fyllnadsvalet till nämndeman vid Uppsala tingsrätt efter Emmamaj Vestlin (S), 

att bordlägga fyllnadsvalet till nämndeman vid Uppsala tingsrätt efter Niclas Broberg (V), 

att bordlägga fyllnadsvalet till nämndeman vid Uppsala tingsrätt efter Maria Opoku (V), 

att bordlägga fyllnadsvalet till ledamot i idrotts- och fritidsnämnden efter Ida Netzel (MP), 

att utse Jakob Stone (S) till ledamot i arbetsmarknadsnämnden, samt 

att utse Tobias Smedberg (V) till kommunalråd på 100 procent från den 18 september 2018 till den 31 
oktober 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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UPP», KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-17 

§ 176 

Övertagande av immateriella rättigheterna för Linnés plugghäst 
KSN-2017-2413 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överta immateriella rättigheterna till varumärket Plugghästen samt mönsterskydd för 
Linnes plugghäst från nuvarande innehavare. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har erbjudits att ta över alla immateriella rättigheter (lP-rättigheter) till varumärket 
Linnes plugghäst. Sedan 2008 pågår ett arbete som syftar till att göra kulturarvet efter Carl von Linne 
till ett av UNESCOs världsarv. Plugghästen är en del i det kulturarv som eventuellt kan komma att bli 
till ett världsarv. Att ta över 1P-rättigheterna innebär att Uppsala kommun får möjlighet att långsiktigt 
förvalta och tillhandahålla bygginstruktioner för plugghästen till allmänheten, utan någon kostnad för 
kommunen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 maj 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 13 juni 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upP,811.9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-17 

§ 177 

Antagande av Detaljplan för kvarteret Plantan 
KSN-2017-1852 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Detaljplan för del av kvarteret Plantan. 

Sammanfattning 
Plan- och byggnadsnämnden har den 23 augusti 2018 överlämnat detaljplan för del av kvarteret 
Plantan i innerstaden till kommunfullmäktige för antagande. Antagandehandlingarna inklusive 
protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden återges i bilaga till ärendet. Inkomna yttranden 
återfinns hos stadsbyggnadsförvaltningen. 

Detaljplanen är framtagen genom så kallat utökat planförfarande. Planer som tas fram med utökat 
i förfarande ska antas av kommunfullmäktige efter godkännande i plan- och byggnadsnämnden. 

Yrkande 
Trond Svendsen (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 2 juli 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 29 augusti 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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uplinlue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-17 

§ 178 

Riktlinjer för exploateringsavtal och för markanvisningar i Uppsala 
kommun 
KSN-2018-1208 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Riktlinjer för exploateringsavtal i Uppsala kommun, enligt ärendets bilaga 1, samt 

att anta Riktlinjer för markanvisningar i Uppsala kommun, enligt ärendets bilaga 2. 

Reservation 
Liv Hahne (M) reserverar sig mot beslutet till fönnån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Enligt bestämmelser i plan- och bygglagen ska varje kommun som avser att ingå exploateringsavtal 
respektive genomför markanvisningar anta riktlinjer för exploateringsavtal respektive riktlinjer för 
markanvisningar genom beslut i kommunfullmäktige. Mot bakgrund av detta har 
stadsbyggnadsförvaltningen upprättat förslag till riktlinjer för exploateringsavtal och riktlinjer för 
markanvisningar. 

Yrkanden 
Liv Hahne (M) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras och i andra hand avslag till 
kommunstyrelsens förslag. 

Jonas Segersam (KD), Erik Pelling (S), Maria Gardfiell (MP) och Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Liv Hahnes (M) återremissyrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår detsamma. 

Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag till beslut mot Liv Hahnes (M) avslagsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 15 maj 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 29 augusti 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

(Y' a  
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44203 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-17 

§ 179 

Permutationsansökan och hantering av donationsstiftelser 
KSN-2018-2310 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ansöka om tillstånd hos Kammarkollegiet att ändra föreskrifterna i de stiftelser som anges i 
ärendets bilaga 1, samt 

att, om Kammarkollegiet beviljar ansökan, förbruka ovanstående stiftelsers kapital till ändamålen. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun förvaltar donationsstiftelser. Utdelningsbart kapital i tio av dessa donationsstiftelser 
är begränsat med följd att stiftelseändamålen inte kan tillgodoses. Genom att ansöka om så kallad 
permutation hos Kammarkollegiet kan allt kapital i dessa stiftelser frigöras och delas ut i enlighet med 
respektive stiftelseförordnande. 

Ansökningsförfarandet, administrationen och hanteringen av de donationsstiftelser som 
kommuninvånare kan söka medel från behöver digitaliseras och säkras i enlighet med den nya 
dataskyddsförordningen som gäller från den 25 maj 2018. Under utredningstiden föreslås att ett 
uppehåll görs i utdelningar. När den nya lösningen är på plats kan ansökningsförfarande återupptas 
och utdelning ske. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 augusti 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 29 augusti 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPlalia KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-17 

§ 180 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder 
KSN-2018-2422 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att revidera reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder på så sätt att 
arbetsmarknadsnämnden tilldelas ansvaret för kommunens uppgifter enligt lagen (1994:137) om 
mottagande av asylsökande m.fl. 

Sammanfattning 
Reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder behöver revideras med anledning av den 
ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. som trädde i kraft den 1 juni 2018 och 
som anger att socialnämnden i vistelsekommunen ska lämna bistånd till utlänningar som har ansökt 
om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan 
prövas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 19 juli 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 29 augusti 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upPleifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-09-17 

§ 181 

Komplettering av ersättningsreglerna avseende ersättning för 
parkeringsavgifter 
KSN-2018-1224 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta komplettering till regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Uppsala 
kommun mandatperioden 2019-2022 enligt ärendets bilaga 1, 

att fastställa ersättningsnivåerna för parkeringsavgift enligt ärendets bilaga 2, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att årligen bevaka nivån på parkeringsavgifter samt om reglerna för 
aktuell gatuparkering förändras och vid behov revidera ersättningsnivåerna 

Sammanfattning 
Regler för arvode och ekonomiska ersättningar föreslås kompletteras med: 
"§ 39 Ersättning för parkeringsavgift utgår enligt bilaga 1 endast om den förtroendevalde har rätt till 
reseersättning enligt § 38. Parkeringsavgift ersätts för sammanträdestiden plus en timme. På begäran 
ska den enskilde förtroendevalda kunna styrka sina kostnader för parkeringsavgift." 
Reglernas bilaga 1 föreslås kompletteras med: 
"Ersättning för parkeringsavgift (§ 39) Utgifter för parkeringsavgift ersätts med högst 20 kr/timme 
fram till k1.18 och med 5 kr/timme efter k1.18." 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
ERS-gruppens skrivelse den 15 augusti 2018. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 29 augusti 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

NJ 
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