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anslagstavla. 
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Närvarolista Uppsala kommunfullmäktige 2018-04-23, bilaga 1 

Närvarande ledamöter: 
Marlene Burwick (S) 
Erik Pelling (S) 
Caroline Hoffstedt (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Hilde Klasson (S) 
Gustaf Lantz (S) 

Paragraf Närvarande ledamöter: Paragraf 
Anders A Aronsson (L) 
Anders Westerlind (L) 71-90 
Urban Wästljung (L) 
Stefan Hanna (C) 
Anne Lennartsson (C) 
Ehsan Nasari (C) 

Elnaz Alizadeh (S) 77-90 Simon Alm (SD) 
Peter Gustavsson (S) 
Loa Mothata (S) 
Carl Lindberg (S) 

78-90 David Perez (SD) 
Jonas Segersam (KD) 
Martin Wisell (KD) 66-76 

Patrik Kjellin (S) 
Staffan Yngve (S) 
Monica Östman (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Susanne Eriksson (S) 
Mattias Kristenson (S) 
Eva Christiernin (S) 

77-90 Torbjörn Aronson (KD) 66-76 
Margit Borgström (KD) 
Mona Camara Sylvan (Fl) 
Tomas Karlsson (Fl) 66-77 
Pavel Gamov (-) 

Tjänstgörande ersättare: Paragraf 
Ove Hjorth (S) 66-77 Kjell Viberg (S) 66-76 
Agneta Erikson (S) 74-86 Peder Granath (S) 
Klas-Herman Lundgren (S) 
Ylva Stadell (S) 

77-90 Maria Gauffin-Röjestål (S) 66-76 
Rafael Waters (S) 66-73, 79-90 

Stavros Giangozoglou (S) 
Fredrik Ahlstedt (M) 

66-77 Maria Patel (S) 66-76. 87-90 
Arne Sandemo (M) 66-77, 83-90 

Marta Obminska (M) 
Inger Söderberg (M) 
Alexandra Steinholtz (M) 
Markus Lagerquist (M) 
Cecilia Forss (M) 
Christopher Lagerqvist (M) 

78-90 Johan Carlsson (M) 77-90 
Carolina Bringborn (M) 
Bekir Jusufbasic (M) 66-84 
Madelene Andersson (M) 
Stig Rådahl (M) 66-77, 86-90 
Jonas Andersson (MP) 79-90 

Kristian P Ljungberg (M) 
Magnus Åkerman (M) 
Gunnar Hedberg (M) 

78-90 Helena Nordström-Källström (MP) 66-76 
Per-Eric Rosén (MP) 
Siw Björkgren (MP) 79-90 

Hannes Beckman (M) 
Maria Gardfjell (MP) 
Rickard Malmström (IVP?) 

66-84 Lars-Håkan Andersson (V) 66-76 
Bodil Brutemark (V) 
Agneta Simonsson (L) 

Linda Eskilsson (MP) 78-90 Ulf Schmidt (C) 
Johan Lundqvist (Ml') 
Mohamad Tahir (MP) 
Tarja Onegård (MP) 
Eva Adler (MP) 

66-84 Karin Ericsson (C) 
Ingmar Jansson (C) 
Anders Sehlin (SD) 
Ulla Johansson (KD) 77-90 

Trond Svendsen (MP) 
Johan Edstav (MP) 
Ahmad Orfali (MP) 
Kiillike Montgomery (MP) 
hona Szatmari Waldau (V) 
Hanna Mörck (V) 
Sverker Åslund (V) 
Karolin Lundström (V) 

66-84 Ingemar WirAn (KD) 77-90 
Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Bedo Kaplan (S) 
Kerstin Westman (S) 
Björn Wall (S) 
Gunilla Oltner (S) 
My Lilja (S) 
Jonny Husål (S) 

Tobias Smedberg (V) 
Liza Boethius (V) 
Kjell Haglund (V) 
Mohamad Hassan (L) 
Malin Sjöberg Högrell (L) 
Eva Edwardsson (L) 

77-90 Lars Harlin (M) 
Salvador Rincon-Amat (MP) 
Terence Hongslo (MP) 
Daniel Rogozinski (V) 
Sadaf Nasiripour (Fl) 
Josef Safady Åslund (Fl) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-23 

§ 66 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Karolin Lundström (V) och Ulf Schmidt (C) till justerare, 

att utse Hanna Mörck (V) och Anne Lennartsson (C) till ersättare för justerarna, samt 

att justeringen äger rum onsdagen den 2 maj 2018 klockan 09:30 på Stationsgatan 12. 

Utdragsbestyrkande Justerar s'gn 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-23 

§ 67 

Fastställande av föredragningslifista 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa föredragningslistan enligt ordförandens förslag. 

Sammanfattning 
Beslutsärenden behandlas från klockan 14:30. 

Innan debatten i ärende Årsbokslut och årsredovisning 2017 och Revisionsberättelser avseende 
Uppsala kommuns verksamhet under 2017 och fråga om ansvarsfrihet hålls presentationer av 
ekonomidirektör Ola Hägglund och ordförande och vice ordförande för kommunrevisorerna Erica 
Närlinge (L) respektive Pradip Datta (V) samt av den auktoriserade revisorn Bo Ädel. Därefter 
avtackas avgående ordförande i kommunrevisionen Erica Närlinge (L). 

Utdragsbestyrkande j Justerandes ign 

_ 



Justera des sign 

UNO» KOMMUNFULLMÄKTIGE 

4(30) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-23 

§ 68 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att med godkännande lägga förteckningen över anmälningsärenden till protokollet. 

Sammanfattning 
Förteckning över anmälda revisionsrapporter för 2017: 

1. Granskning av arbetsgivarfrågor, KSN-2017-3241 
2. Granskning av kommunens arbete och beredskap för extra ordinära händelser samt 
höjd beredskap, KSN-2017-3240 
3. Granskning av kontroll och uppföljning av privata utförare inom omsorgsnämnden, KSN-2017-
3608 
4. Granskning av kontroll och uppföljning av privata utförare inom äldrenämnden, KSN-
2017-3607 
5. Granskning av handläggningsrutiner inom plan- och byggnadsnämnden, KSN-2017-3060 
6. Granskning av handläggningsrutiner inom miljö- och hälsoskyddsnämnden, KSN-
2017-3061 
7. Granskning av upphandling och inköp, KSN-2018-1369 
8. Granskning av intern kontroll, KSN-2017-2280 
9. Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i grundskolan, 
KSN-2018-1372 
10. Granskning av anläggningsredovisning, KSN-2017-2279 
11. Tillsyn av barn i förskola, förstudie, KSN-2018-1374 
12. Granskningsrapport om förstudie av elevhälsan, KSN-2018-1371 
13. Granskning av måluppföljning och måluppfyllelse, KSN-2017-1802 
14. Granskning av årsredovisningen för 2017 
15. Granskning av IT-processer och generella IT-kontroller, KSN-2017-0543 
16. Översiktlig granskning av långsiktig planering, KSN-2017-1595 
17. Granskningsrapport om grundskolans ledningsfunktion, KSN-2017-0255 
18. Granskningsrapport om bolagens arbete med risker, KSN-2017-0221 
19. Granskning av kommunens tillsyn fristående forskolor, KSN-2017-1803 

Utdragsbestyrkande 

k_L 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-23 

§ 69 

Interpellation av Simon Alm (SD) om nettokostnad för 
invandringsmottagande 
KSN-2018-1086 

Simon Alm (SD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) 
som överlämnat den för besvarande till kommunalråd Erik Pelling (S). 

Anföranden 
Anföranden hålls av Simon Alm (SD), Erik Pelling (S), Alexandra Steinholtz (M), Ehsan Nasari (C), 
Eva Edwardsson (L), Stefan Hanna (C), Bona Szatmåri Waldau (V), David Perez (SD), Mona Camara 
Sylvan (H), Tomas Karlsson (Fl), Pavel Gamov (-) och Ulrik Wärnsberg (S). 

Utdragsbestyrkande Justery4es,sign 

cK)-- t) 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-23 

§ 70 

Interpellation av Simon Alm (SD) om besittningsväl t till kommunens 
bostäder 
KSN-2018-1085 

Simon Alm (SD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) 
som överlämnat den för besvarande till kommunalråd Erik Pelling (S). 

Anföranden 
Anföranden hålls av Simon Alm (SD), Erik Pelling (S), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD) och 
Bona Szatmåri Waldau (V). 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-23 

§71 

Interpellation av Mohamad Hassan (L) om bankbyte och uteblivna socialia 
krav 
KSN-2018-1083 

Mohamad Hassan (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick 
(S) som besvarar densamma. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Mohamad Hassan (L), Marlene Burwick (S), Ilona Szatmåri Waldau (V), Maria 
Gardfjell (MP), Anders A Aronsson (L), Markus Lagerquist (M) och Hanna Mörck (V). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-23 

§ 72 

Inlämnade frågor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

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

Frågor 
Fråga av Urban Wästljung (L) om luftföroreningar på Kungsgatan, KSN-2018-1491. 

Utdragsbestyrkande Juster Vign 
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Uprätif KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPR STOKOLIJ 

Sammanträdesdatum: 2018-04-23 

§ 73 

Inlämnade interpellationer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde 
den 23 april 2018. 

Interpellationer 
Interpellation av Simon Alm (SD) om förståelse mellan omsorgspersonal och äldre brukare, KSN- 
2018-1489. 

Interpellation av David Perez (SD) om Uppsala kommuns samordning av markarbeten, KSN-2018-
1490. 

Interpellation av Mohamad Hassan (L) om ekonomiskt stöd till Gottsundamammorna, KSN-2018-
1403. 

Utdragsbestyrkande Justeran sign 



Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-23 

§ 74 

Ifrihämnade motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Motioner 
Motion av Simon Alm (SD) om sänkta parkeringsavgifter, KSN-2018-1488. 

Utdragsbestyrkande 

() 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-23 

§ 75 

Avsägelser 
KSN-2018-0038 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att den 30 april 2018 entlediga Erica Närlinge (L) från uppdragen som lekmannarevisor för Uppsala 
Industrihus Cykeln AB, lekmannarevisor för Uppsala Industrihus Västland AB, 
lekmannarevisorsersättare för Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB, 
lekmannarevisorsersättare för DLIJ Förvaltnings AB, lekmannarevisorsersättare Industrihus i Eke AB 
och lekmannarevisorsersättare AB Boländerna 32:2, 

att entlediga Christer Borg (S) från uppdraget som ledamot i styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall 
AB, 

att entlediga James Jonsson (V) från uppdraget som ledamot i räddningsnämnden, 

att entlediga Erik Forss (L) från uppdraget som ersättare i idrotts- och fritidsnämnden, 

att entlediga Anders Manell (L) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, samt 

att hemställa hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning. 

Utdragsbestyrkande 



JusteraiJ sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-23 

§ 76 

Fyllnadsval 
KSN-2018-0038 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Karolina Ladors (L) till lekmannarevisor för Uppsala Industrihus Cykeln AB, 
lekmannarevisor för Uppsala Industrihus Västland AB, lekmannarevisorsersättare för Uppsala 
Kommuns Industrihus Förvaltnings AB, lekmannarevisorsersättare för DLIJ Förvaltnings AB, 
lekmannarevisorsersättare Industrihus i Eke AB och lekmannarevisorsersättare AB Boländerna 32:2 
från den 1 maj 2018, 

att utse Zahrah Lifvendahl till ombud vid Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma den 16 maj 2018, 

att utse Jakob Stone (S) till ledamot styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB, 

att utse Bodil Frick (L) till ersättare i idrotts- och fritidsnämnden, 

att bordlägga fyllnadsvalet till ledamot i räddningsnämnden efter James Jonsson (V), 

att utse Åse B Karlsson (M) till ersättare i utbildningsnämnden, samt 

att utse Rigmor Stenmark (C) till suppleant i styrelsen för Uppsala Parkerings AB. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-23 

§ 77 

Årsbokslut och årsredovisning för 2017 
KSN-2018-0646 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisning för 2017, 

att av årets resultat markera 5 856 tusen kronor i det egna kapitalet för sociala investeringar, samt 

att till investeringsbudgeten för 2018 lägga de pågående investeringarna 2017 enligt handlingens 
bilaga 1. 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande. 

Särskilt yttrande 
Närvarande ledamöter från (M), (L), (C) och (KD) avger särskilt yttrande enligt bilaga A § 77. 

Yrkanden 
Marlene Burwick (S), Fredrik Ahlstedt (M), Maria Gardfiell (ATP), hona Szatmåri Waldau (V), 
Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), Margit Borgström (KD), Karolin Lundström (V), Mona 
Camara Sylvan (H), Carolin Hoffstedt (S), Helena Nordström Källström (MP), Ulrik Wärnsberg, 
Tarja Onegård (MP) och Malin Sjöberg Högrell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Simon Alm (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till första att-sats, samt därutöver avslag på 
andra att-satsen. 

Sammanfattning 
Uppsala kommunkoncern redovisar ett stort positivt resultat 2017. De finansiella indikatorerna 
soliditet, självfinansieringsgrad av investeringar och nettolåneskuld har utvecklats positivt. Årets 
verksamhet har därmed bidragit till att stärka kommunens ekonomiska ställning. Resultatet för 2017 
uppgår till 962 (381) miljoner kronor. Värden för 2016 visas i parentes. Arbetet med genomlysning av, 
och anpassning till redovisningslagstiftning för, exploateringsverksamheten resulterade i en positiv 
påverkan på resultatet med 444 miljoner kronor samtidigt som eget kapital förstärktes med 406 
miljoner kronor avseende avslut av gamla projekt. Justerat för jämförelsestörande poster uppgår 
resultatet till 482 miljoner kronor för kommunkoncernen, 488 miljoner kronor i kommunens 
förvaltningar och 79 miljoner kronor i de kommunala bolagen. Det samlade resultatet för kommunens 
nämnder uppgår till 581 (381) miljoner kronor och resultatet i de kommunala bolagen är 465 (77) 
miljoner kronor. Därtill kommer koncernelimineringar på 85 (77) miljoner kronor som leder till det 
samlade resultatet för kommunkoncernen på 962 miljoner kronor. 

Utdragsbestyrkande Justera2 Ign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-23 

(§ 77, forts) 

För verksamhetsåret 2017 redovisar Uppsala kommun för verksamhet i förvaltningsfoim på 581 (381) 
miljoner kronor och efter justering för j ämförelsestörande poster ett resultat på 488 (440) miljoner 
kronor. Jämfört med föregående år ökade skatter, generella statsbidrag och utjämning med 5,7 procent 
medan verksamhetens nettokostnader ökade med 3,5 procent. Justerat för jämförelsestörande poster 
ökade nettokostnaderna med 5,5 procent vilket är lägre än ökningstakten i intäkterna från skatter, 
generella statsbidrag och utjämning. 

Årets intäkter uppgick sammanlagt till 14,7 miljarder kronor vilket är en ökning med 7,4 procent 
jämfört med 2016. Uppsala kommuns intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning för 
2017 uppgick till 11,2 miljarder kronor vilket är 221 miljoner kronor mer än budgeterat. Avvikelsen 
förklaras bland annat av att skatteunderlagstillväxten åren 2015 och 2016 blev större än tidigare 
beräknat. Utvecklingen under 2017 indikerar också att både sysselsättning och timlön ökade mer än 
förväntat. 

Uppsala har goda förutsättningar för en stabil ekonomi och resultatet av årets verksamhet stärker 
kommunens ekonomiska ställning ytterligare. Den gynnsamma utvecklingen för nettokostnaderna som 
inleddes 2013 fortsatte även 2017. I likhet med övriga delar av landet har kommunen emellertid stora 
utmaningar framför sig i form av demografisk utveckling, stora investeringsbehov samt integration av 
nyanlända i kombination med en försvagad utveckling i det reala skatteunderlaget. För att möta dessa 
utmaningar och samtidigt kunna behålla en god ekonomisk ställning behöver kommunen fortsätta att 
prioritera och effektivisera verksamheten och göra välavvägda investeringar. 

Anföranden avsnitt A — Gruppledardebatt 
Marlene Burwick (S), Fredrik Ahlstedt (M), Maria Gardfjell (MP), hona Szatmåri Waldau (V), 
Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), Simon Alm (SD), Jonas Segersam (KD) och Mona Camara 
Sylvan (Fl). 

Anföranden avsnitt B — Ärenden inom nämnderna gatu- och samhällsmiljönämnden, plan- och 
byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden samt 
kulturnämnden, inklusive berörda bolag 
Erik Pelling (S), Hannes Beckman (M), Rickard Malmström (MP), Hanna Mörck (V), 
Eva Edwardsson (L), Stefan Hanna (C), Simon Alm (SD), Jonas Segersam (KB), Mona Camara 
Sylvan (Fl), Kfillike Montgomery (MP), Karin Ericsson (C), Margit Borgström (KD) och Karolin 
Lundström (V). 

Anföranden avsnitt C — Ärenden inom nämnderna utbildningsnämnden och 
arbetsmarknadsnämnden, inklusive berörda bolag 
Caroline Hoffstedt (S), Christopher Lagerqvist (M), Helena Nordström Källström (MP), Tobias 
Smedberg (V), Mohamad Hassan (L) Anne Lennartsson (C), Simon Alm (SD), Martin Wisell (KD), 
Tomas Karlsson (Fl), Per-Eric Rosen (MP) och Ulrik Wämsberg (S). 

Anföranden avsnitt D — Ärenden inom nämnderna socialnämnden, äldrenämnden samt 
omsorgsnämnden, inklusive berörda bolag 

Utdragsbestyrkande 

4d, 
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Sammanträdesdatum: 2018-04-23 

(§ 77, forts) 

Monica Östman (S), Alexandra Steinholtz (M), Tarja Onegård (MP), Kjell Haglund (V), Anders A 
Aronsson (L), Stefan Hanna (C), Simon Alm (SD), Ulla Johansson (KD), Josef Safady Åslund (Fl), 
Eva Christiernin (S), Stig Rådahl (M), Ulf Schmidt (C) och Eva Adler (MP). 

Anföranden avsnitt E — Ärenden inom nämnderna räddningsnämnden, namngivningsnämnden, 
överförmyndarnämnden samt Medarbetare och ledare och övrigt, samt eventuell tid för talare 
från avsnitt B-D 
Erik Pelling (S), Fredrik Ahlstedt (M), Maria Gardfj ell (MP), Ilona Szatmåri Waldau (V), Malin 
Sjögberg Högrell (L), Stefan Hanna (C), Mona Camara Sylvan (Fl), Markus Lagerquist (M) och 
Ehsan Nasari (C). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Simon Alms (SD) yrkande om att avslå andra att-satsen mot kommunstyrelsens 
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag till första respektive tredje att-sats mot avslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 mars 2018. 
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 11 april 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerand sign -,t p 
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§ 78 

Revisionsberättelser avseende Uppsala kommuns verksamhet under 2017 
och fråga om ansvarsfrihet 
KSN-2018-1216 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja kommunstyrelsen samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2017 års 
verksamhet, 

att bevilja arbetsmarknadsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2017 års 
verksamhet, 

att bevilja gatu- och samhällsmiljönämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2017 
års verksamhet, 

att bevilja idrotts- och fritidsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2017 års 
verksamhet, 

att bevilja kulturnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet, 

att bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2017 
års verksamhet, 

att bevilja namngivningsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2017 års 
verksamhet, 

att bevilja omsorgsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2017 års 
verksamhet, 

att bevilja plan- och byggnadsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2017 års 
verksamhet, 

att bevilja räddningsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2017 års 
verksamhet, 

att bevilja socialnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet, 

att bevilja utbildningsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2017 års 
verksamhet, 

att bevilja valnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet, 

att bevilja äldrenämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet, 
samt 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

/7-?j GKL 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-23 

(§ 78, forts.) 

att bevilja överfönnyndarnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2017 års 
verksamhet. 

Ej deltagande i beslut 
Ledamöter och ersättare som under 2017 tjänstgjort i kommunstyrelsen eller någon annan nämnd deltar inte 
i fråga om ansvarsfrihet gällande deras egna förtroendeuppdrag. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionen har till Uppsalas kommunfullmäktige överlämnat: 
Revisionsberättelse 
Revisorernas redogörelse 
Granskningsrapport bokslut och årsredovisning 2017 (KPMG) 

Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Kommunrevisionen tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga nämnder, samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ, beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. Kommunfullmäktiges 
presidium har berett ärendet och föreslår att kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ, ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 16 april 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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upPätifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-23 

§ 79 

Klimatanpassning som en del av Miljö- och klimatprogrammet 
KSN-2018-0705 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta avsnitt om klimatanpassning som en del av Miljö- och klimatprogram 2014-2023 enligt 
ärendets bilaga 1, samt 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för systematisk uppföljning av 
klimatanpassningsarbetet. 

Yrkande 
Rafael Waters (S) och Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning 
I uppföljningen av kommunens program och planer 2017 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i 
uppdrag att komplettera kommunens miljö- och klimatprogram med ett avsnitt om klimatanpassning. 
Kommunstyrelsen fick också i uppdrag att ta fram en handlingsplan för klimatanpassning där roller 
och ansvarsfördelning förtydligas. 

Avseende uppdraget om en handlingsplan för klimatanpassning är bedömningen att det inte är 
lämpligt med en kommunövergripande allomfattande handlingsplan. Företrädelsevis bör utredningar 
och åtgärder för klimatanpassning göras i sitt sammanhang, integrerat i respektive nämnds och 
bolags verksamhetsansvar. Dock finns det behov av övergripande samordning och vissa 
kommunövergripande insatser. 

Kommunstyrelsen ansvarar för det strategiska och samordnande klimatarbetet. En första 
övergripande insats föreslås bli att ta fram en plan för systematisk uppföljning av kommunens arbete 
med klimatanpassning. I samband med kompletteringen kommer miljö- och klimatprogrammet att 
uppdateras så att det överensstämmer med riktlinjerna för styrdokument. Detta innebär inga ändringar 
i själva sakinnehållet. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 7 mars 2018. 
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 11 april 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPatifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-23 

§ 80 

Planeringsunderlag för vatten- och avloppsförsörjning 
KSN-2015-1310 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna planeringsunderlag för VA-försörjning utanför befintligt verksamhetsområde i ärendets 
bilaga, samt 

att uppdra till Uppsala Vatten och Avfall AB att ta fram en VA-plan inklusive en dagvattenplan i 
samarbete med berörda förvaltningar. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter från (M), (L), (C) och (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik 
Ahlstedts yrkande och avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 80. 

Yrkanden 
Rafael Waters (S) och Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar på ändringen att kommunstyrelsen som huvudman tar fram en VA-plan 
inklusive dagvattenplan i samarbete med Uppsala Vatten, Avfall AB och berörda nämnder. 

Maria Gardfjell (MV) yrkar avslag på Fredrik Ahlstedts (M) ändringsyrkande. 

Anförande 
Anförende hålls av Karin Ericsson (C). 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav den 26 maj 2014 kommunstyrelsen uppdraget att i samverkan med 
berörda nämnder och bolag ta fram en plan för vatten- och avloppshantering (VA) utanför befintligt 
verksamhetsområde. 

Ett planeringsunderlag har tagits fram som identifierar ett antal områden i kommunen där det finns 
behov av bättre VA-lösningar än idag. Lösningar och vidare utredningar följer av kommande arbete 
med VA-plan som föreslås tas fram av huvudmannen Uppsala Vatten och Avfall AB (UVAB) i 
samarbete med berörda förvaltningar. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Fredrik Ahlstedts (M) ändringsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 februari 2018. 
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 11 april 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandps -sign 

(
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-23 

§ 81 

Riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas 
tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt 
KSN-2017-4316 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsamas tillrinningsområde ur 
grundvattensynpunkt i ärendets bilaga 1. 

Yrkande 
Maria Gardfjell (MP), Erik Pelling (S) och Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Sammanfattning 
I Översiktsplan för Uppsala kommun 2016 är en av de prioriterade insatserna ett uppdrag som syftar 
till att långsiktigt värna Uppsalaåsens grundvatten: "Kommunen tillsammans med berörda aktörer gör 
i ett särskilt uppdrag kopplat till översiktsplaneringen en sammanvägd riskbedömning för hela 
Uppsalaåsen med en strategi för markanvändning i syfte att bevara åsen som vattenreservoar." 

Det förslag till riktlinjer och riskanalys som tagits fram beskriver skadehändelser som är prioriterade 
med avseende på risker för grundvattenförekomsterna. 

Riskanalysen ska utgöra Uppsala kommuns översiktliga underlag och modell för att bedöma 
en markanvändnings påverkan på milj ökvalitetsnormerna för grundvattenförekomster inom 
tillrinningsområdet. Vid förändrad markanvändning inom tillrinningsområdet kommer detaljerade 
utredningar att göras för det aktuella området. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 22 mars 2018. 
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 11 april 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPRI.9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-23 

§ 82 

Revisorsrapport i enlighet med 7§ Lag (2005:590) om insyn i vissa 
finansiella förbindelser 
KSN-2018-1087 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna revisorsrapporterna för Uppsalahem AB, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB och 
Uppsala Vatten och Avfall AB enligt ärendet bilaga. 

Sammanfattning 
Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser trädde ikraft 2006 i syfte att implementera 
transparensdirektivet för att motverka otillbörlig konkurrens genom otillåtna stöd. Lagen ställer krav 
på öppen och separat redovisning i offentliga bolag där staten, kommuner eller landsting har ett direkt 
eller indirekt dominerande inflytande genom ägande, finansiell medverkan eller genom de regler som 
gäller för bolaget. Bolag som har en nettoomsättning överstigande 40 miljoner euro omfattas av denna 
lag. I Stadshuskoncernen berörs Uppsalahemkoncernen (Uppsalahem), Uppsala Kommun 
Skolfastigheter AB (Skolfastigheter) och Uppsala Vatten och Avfall AB (Uppsala Vatten). På ett 
tydligt sätt ska redovisning ske av vilka allmänna medel som myndigheter direkt eller indirekt tillfört 
företag och på vilket sätt. 

Bolagets revisor ska för varje räkenskapsår granska att en öppen redovisning och en 
separat redovisning fullgjorts på föreskrivet sätt. Revisorns rapport lämnas till såväl bolagsstyrelse 
som till kommunfullmäktige för beslut. Senast den 30 juni ska rapporten vara kommunfullmäktige 
tillhanda. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 21 mars 2018. 
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 11 april 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerap fgn 
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upli93.1.9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-23 

§ 83 

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige 
KSN-2018-0732 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

Yrkande 
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Anföranden 
Markus Lagerquist (M), Stefan Hanna (C), Magnus Akelinan (M), Eva Edwardsson (L), Marlene 
Burwick (S), Maria Gardfjell (MP) och Mohamad Hassan (L). 

Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 12) anges att kommunstyrelsen före den 1 april varje år ska 
lämna en redovisning till kommunfullmäktige över motioner som kommit in till fullmäktige till och 
med året dessförinnan och som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige. 

Kommunledningskontoret har tagit fram en sammanställning över motioner som inte är slutgiltigt 
behandlade av kommunfullmäktige per den 27 februari 2018. Sammanställningen bifogas detta 
ärende. 

Totalt är 46 motioner ännu inte färdigbehandlade per den 27 februari 2018, varav 14 motioner har 
lagts fram före den 1 juli 2017. Fyra motioner är äldre än ett år. Ambitionen är att samtliga dessa ska 
föreläggas kommunstyrelsen eller berörd nämnd innan sommaren. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 1 mars 2018. 
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 11 april 2018. 

Juster s ign Utdragsbestyrkande 
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upPle». KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-23 

§ 84 

Ny stadsindelning 
KSN-2016-2075 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att återremittera ärendet. 

Yrkanden 
Ulf Schmidt (C), Mohamad Hassan (L), Jonas Segersam (KD) och Urban Wästljung (L) yrkar: 
"att ärendet återremitteras och sänds ut på remiss till namngivningsnämnden och berörda föreningar 
som exempelvis Bergsbrunna vägförening och Danmarks hembygdsförening. Alliansen vill också se 
bättre kartunderlag inför beslutet." 

Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Anföranden 
Anförande framför av Erik Pelling (S), Maria Gardfjell (MP), Stefan Hanna (C) och Ehsan Nasari (C). 

Sammanfattning 
Stadsdelarnas gränser har i Uppsala tätort varit statiska sedan 1982. Sedan dess har Uppsala vuxit 
kraftigt och flera stadsdelar har byggts ut och förändrats och andra stadsdelar har tillkommit eller 
kommer att tillkomma. Detta har medfört ett behov av att förändra de befintliga gränserna på flera 
platser. 

Namngivningsnämnden överlämnade 2016 förslag om att fastställa den nya stadsdelen Rosendal 
samt förslag till nya stadsdelsgränser till kommunfullmäktige för fastställande. Förslaget är en delvis 
omarbetning och förtydligande av ett tidigare förslag som kommunstyrelsen återremitterade den 9 
oktober 2013. 

Namngivningsnämndens förslag har omarbetats för att nå förbättrad aktualitet och har jämkats 
samman med den områdesindelning som används för statistik, prognoser och uppföljning i 
kommunen. Förslaget till ny stadsdelindelning återges i ärendets bilaga 1. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om ärendets avgörande idag mot återremiss och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs och genomförs. 

De som vill att ärendet ska avgöras idag röstar JA. De som vill att ärendet ska återremitteras röstar 
NEJ. Kommunfullmäktige beslutar med 32 NEJ-röster mot 43 JA-röster att ärendet ska återremitteras. 
Tre ledamöter avstår från att delta i omröstningen. Tre ledamöter är frånvarande vid omröstningen. 

Utdragsbestyrkande 

KL 
Justerane sign 
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upP,29,113, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-23 

(§ 84, forts) 

JA-röst avges av: Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wämsberg (S), 
Hilde Klasson (S), Gustaf 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 Christiemin (S), Agneta Erikson (S), Klas-Herman 
Lundgren (S), Ylva Stadell (S), Maria Gardfjell (MP), Rickard Malmström (MP), Linda Eskilsson 
(MP), Mohamad Tahir (MP), Tarja Onegård (MP), Eva Adler (MP), Johan Edstav (MP), Ahmad 
Orfali (MP), Kfillike Montgomery (MP), Hona Szatmari Waldau (V), Hanna Mörck (V), Sverker 
Åslund (V), Karolin Lundström (V), Tobias Smedberg (V), Liza Boethius (V), Kjell Haglund (V), 
Mona Camara Sylvan (Fl), Peder Granath (S), Rafael Waters (S), Jonas Andersson (MP), Per-Eric 
Rosén (MP), Siw Björkgren (MP) och Bodil Brutemark (V). 

NEJ-röst avges av: Fredrik Ahlstedt (M), Marta Obminska (M), Inger Söderberg (M), Alexandra 
Steinholtz (M), Markus Lagerquist (M), Cecilia Forss (M), Christopher Lagerqvist (M), Kristian P 
Ljungberg (M), Magnus Åkerman (M), Gunnar Hedberg (M), Mohamad Hassan (L), Malin Sjöberg 
Högrell (L), Eva Edwardsson (L), Anders A Aronsson (L), Anders Westerlind (L), Urban Wästljung 
(L), Stefan Hanna (C), Anne Lennartsson (C), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD), Margit 
Borgström (KD), Arne Sandemo (M), Johan Carlsson (M), Carolina Bringbom (M), Bekir Jusfbasic 
(M), Madelene Andersson (M), Agneta Simonsson (L), Ulf Schmidt (C), Karin Ericsson (C), Ingmar 
Jansson (C), Ulla Johansson (KD) och Ingemar Wirs&I (KD). 

Avstår: Simon Alm (SD), David Perez (SD) och Anders Sehlin (SD). 

Frånvarande: Sven Walfridson (SD), Tomas Karlsson (Fl) och Pavel Gamov (-). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 15 februari 2018. 
Kommunstyrelsens förslag till beslut den 11 april 2018. 

Utdragsbestyrkande Justeraj4es,ign 

cV•L 



25 (30) 

upP,19». KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-23 

§ 85 

Interpellation av Anders A Aronsson (L) om fullföljande av FN:s 
barnkonvention 
KSN-2018-1084 

Anders A Aronsson (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick 
(S) som besvarar densamma. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Anders A Aronsson (L), Marlene Burwick (S), Alexandra Steinholtz (M), Ilona 
Szatmåri Waldau (V) och Maria Gardfjell (]VIP). 

Utdragsbestyrkande JusterarnJ4 sign 

4a- 
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UREMI KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-23 

§ 86 

Interpellation av Mohamad Hassan (L) om försörjningsstöd 
KSN-2018-1082 

Mohamad Hassan (L) har ställt en interpellation till arbetsmarknadsnämndens ordförande Ulrik 
Wämsberg (S) som besvarar densamma. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Mohamad Hassan (L), Ulrik Wärnsberg (S), Carolina Bringbom (M), Per-Eric 
Rosen (MP), Tobias Smedberg (V) och Ehsan Nasari (C). 

Justera e sign Utdragsbestyrkande 

(Å. L 



27 (30) 

Uppsala KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-23 

§ 87 

Interpellation av Jonas Segersam (KD) om mer information från polisen i 
Uppsala 
KSN-2018-1166 

Jonas Segersam (KD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick 
(S) som besvarar densamma. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Jonas Segersam (KD), Marlene Burwick (S), hona Szatmåri Waldau (V) och 
Maria Gardfjell (MP). 

Utdragsbestyrkande Justera s sign 
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upratifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-23 

§ 88 

Interpellation av Tornas Karlsson (Fl) om främjandet av Ungdomens hus 
och ungas inflytande i Uppsala 
KSN-2018-1167 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 
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upliffie KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-23 

§ 89 

Interpellation av Mona Camara Sylvan (Fl) om förebyggande av sexuella 
trakasserier och övergrepp i Uppsatta kommuns verksamheter 
KSN-2018-1168 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justeran sign 

CÄ 



Justera Utdragsbestyrkande 
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upPatifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-04-23 

§ 90 

Fråga från Urban Wästljung (L) om luftföroreningar på Kungsgatan 
KSN-2018-1491 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 



Apj A Hsb' minne 
L 

Liberalerna 

Bilaga A § 77 

Ärende 
Årsbokslut och årsredovisning för 2017 

Särskilt yttrande 
Alliansen 

Under föregående mandatperiod genomförde Alliansen en rad förändringar för att säkra en god 
ekonomi som vi idag kan se resultat av. En av Alliansens målsättningar var att se till att 
nettokostnaderna inte fick öka mer än skatteintäkterna. Under de tre sista åren under 
mandatperioden minskade nettokostnadsökningen och 2014 nådde vi målet om att 
nettokostnaderna inte skulle öka mer än skatteintäkterna. 2014 genomfördes även en 
omorganisation med kraftfullare styrning från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. En ny 
stabsorganisation infördes för att skapa större enhetlighet i de gemensamma processerna. 

Uppsala kommuns bokslut för 2017 uppvisar ett positivt resultat på knappt 1 miljard kronor (962 
mnkr). Det innebär att det finns gott om utrymme för att återställa skatten till den tidigare nivån (-
30 öre, dvs 20:84) utan att riskera välfärden. Med 1 miljard i resultat kan vi både sänka skatten, 
investera i välfärden och komma till rätta med de delvis stora brister som faktiskt finns och påverkar 
Uppsalaborna dagligen. 

Alliansen vill inte att Uppsala kommun ska kräva in mer pengar från Uppsalaborna än vad som är 
nödvändigt för en god välfärd, utan låta var och en styra över sin ekonomi och sitt liv. Det är tydligt 
att vi har resurser för att leverera bra välfärd ändå, och vill därför återställa skatten till den tidigare 
nivån. 150 miljoner i ett resultat på 1 miljard innebär att en återställning av skatten är högst 
realistisk. 

Samtidigt finns stora brister i välfärden som vi också behöver komma till rätta med. Till exempel är 
det akut att: 1) Komma till rätta med den stora bristen på LSS-bostäder för personer med 
funktionsvariationer. Alldeles för många står i kö alldeles för länge. Byggandet behöver komma i 
gång nu. 2) Säkra att elever med särskilda behov får rätt stöd i skolan så att de ges möjlighet att få 
med sig en bra utbildning in i framtiden. Där brister det många gånger idag, vilket för oss är helt 
oacceptabelt. 3) Skapa fler servicebostäder för äldre, så att ingen tvingas bo kvar hemma och känna 
sig ensam och otrygg. 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 
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Ärende 

Planeringsunderlag för vatten- och avloppsförsörjning 

Reservation 

Alliansen 

Med anledning av att en ny VA-plan inklusive dagvattenplan är något som berör och genomsyrar 

kommunens samtliga verksamheter bör även kommunstyrelsen ha huvudansvaret i framtagandet av 

en ny plan och inte bolagen. 

Vi ser liknelser med hur huvudmannaansvaret för lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler 

ligger hos kommunstyrelsen och anser att detta förfarande även bör gälla i framtagandet av en ny 

VA-plan inklusive dagvattenplan. 

Alliansen yrkade därför: 

Att ändra den andra att-satsen till: "att kommunstyrelsen som huvudman tar fram en VA-plan 

inklusive dagvattenplan i samarbete med Uppsala Vatten, Avfall AB och berörda nämnder." 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Mohamad Hassan (L) 

Stefan Hanna (C) 

Jonas Segersam (KD) 
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