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Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Kommunfullmäktiges protokoll måndagen 
den 26 april 2021 

Plats och tid  
Uppsala Konsert & Kongress, sal B, klockan 13:15-22:05, 
ajourneringar klockan 15:10–15:25, 18:35-19:35 och 21:02-21:08. 

Paragrafer 

79-111 

Justeringsdag  

Onsdagen den 5 maj 2021 

Underskrifter 

 

 

.............................................................…… ………………………………………………. 

Eva Edwardsson (L)  Magnus Åkerman (M) 
ordförande §§ 79-91  ordförande §§ 81, 92-111 

 

 

.............................................................…… ………………………………………………. 

Helena Nordström-Källström (MP), Anders Sehlin (SD), justerare 
justerare 

 

 

.............................................................…… 

John Hammar, sekreterare 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-04-26 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-04-26 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Närvarande ledamöter och ersättare vid kommun-
fullmäktiges sammanträde den 26 april 2021 

Närvarande ledamöter Paragrafer Närvarande ledamöter Paragrafer 
Erik Pelling (S)  Stefan Hanna (–)  
Maria Gauffin Röjestål (S)  Rigmor Stenmark (C)  
Gustaf Lantz (S)  Mattias Johansson (C)  
Eva Christiernin (S)  Olle Romlin (C)  
Erik Dagnesjö (S)  Jonas Petersson (C)  
Asal Gohari (S)  Diana Zadius (C)  
Ulrik Wärnsberg (S)  Mats Åhlund (C)  
Inga–Lill Sjöblom (S)  Viviane Obaid (C)  
Klas–Herman Lundgren (S)  Mohamad Hassan (L)  
Agneta Gille (S)  Helena Hedman Skoglund (L)  
Carl Lindberg (S)  Angelique Prinz Blix (L)  
Ylva Stadell (S)  Eva Edwardsson (L)  
Björn Wall (S)  Anders A. Aronsson (L)  
Hilde Klasson (S)  Amanda Kanange (L)  
Mattias Kristenson (S)  Mats Dafnäs (L)  
Loa Mothata (S)  Oscar Matti (L) 79-80 
Rafael Waters (S)  Simon Alm (-) 80-111 
Pavlos Cavelier Bizas (S)  David Perez (SD) 80-111 
Agneta Erikson (S)  Linnea Bjuhr (SD)  
Anders Grönvall (S) 81-111 Anders Sehlin (SD)  
Fredrik Ahlstedt (M)  Roger Thelander (SD)  
Therez Almerfors (M)  Jonas Segersam (KD)  
Christopher Lagerqvist (M)  Sarah Havneraas (KD)  
Magnus Åkerman (M)  Margit Borgström (KD)  
Cecilia Forss (M)  Christian Hermanson (KD)  
Markus Lagerquist (M)  Eva Moberg (KD)  
Mats Gyllander (M)  Evelina Solem (KD) 91-111 
Madeleine Andersson (M)  Linda Eskilsson (MP)  
Anna–Karin Westerlund (M)  Rickard Malmström (MP)  
Robin Kronvall (M) 79-91 Lars Friberg (MP) 79-91 
Fredrik Hultman (M)  Helena Nordström Källström (MP)  
Tobias Smedberg (V)  Charles Pylad (MP) 81-111 
Hanna Victoria Mörck (V)  Per Eric Rosén (MP)  
Karolin Lundström (V)  Stina Jansson (FI) 92-111 
Torbjörn Björlund (V)  Lovisa Johansson (FI)  
Ingela Ekrelius (V)    
Magne Björklund (V) 79-81   
Therese Rhann (-)    
Lalla Andersson (V)    
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-04-26 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Tjänstgörande ersättare Paragrafer Ej tjänstgörande ersättare  
Patrik Hedlund (S)  Staffan Yngve (S)  
Monica Östman (S) 79-80 Dima Sarsour (S)  
Gunnar Hedberg (M)  Bedo Kaplan (S)  
Roine Thunberg (M)  Kia Solid (S)  
Inger Söderberg (M)  Peder Granath (S)  
Arne Sandemo (M) 92-111 Maria Patel (S)  
Anette Fischer (V) 79-80, 82-111 Bertil Brunn (S)  
Per–Olof Forsblom (V) 81-111 Bekir Jusufbasic (M)  
Peter Nordgren (L) 81-111 Vivianne Eriksson (M)  
Knut Godskesen (-) 79 Andrea Karnekvist (V)  
Alexander von Uckermann 
(SD) 

79 
Artemis Lumarker (V) 

 

Simon Pettersson (SD)  Daniel Rogozinski (V)  
Kent Kumpula (SD)  Karin Ericsson (-)  
Alexander Oscarsson (KD) 79-90 Ingmar Jansson (C)  
Johan Edstav (MP) 92-111 Lena-Maria Jansson (C)  
Klara Ellström (MP) 79-80 Hans Nordström (C)  
Josef Safady Åslund (FI) 79-91 Susanne Åhlander (L)  
  Helena Ling (L)  
  Leif Boström (KD)  
  Martin Wisell (KD)  
  Bengt Fladvad (MP)  
  Charlie Strängberg (FI)  
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-04-26 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 79 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utse Helena Nordström Källström (MP) och Anders Sehlin (SD) till justerare, 
2. att utse Per Eric Rosén (MP) och Linnea Bjuhr (SD) till ersättare för justerarna, 

samt 
3. att justeringen äger rum onsdagen den 5 maj 2021 klockan 17.15 på 

Stationsgatan 12. 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-04-26 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 80 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att fastställa föredragningslistan. 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-04-26 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 81  

Årsbokslut och årsredovisning 2020 
KSN-2020-03636 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att godkänna årsredovisning för 2020,  
2. att till investeringsbudgeten för 2021 lägga de pågående investeringarna 2020 

enligt handlingens bilaga 1, samt  
3. att tillföra resultatutjämningsreserven 660 miljoner kronor av årets resultat. 

Sammanfattning 

Verksamhetsåret 2020 presenteras i bifogad årsredovisning.  

2020 har påverkat omfattande av pågående pandemi. Uppsala kommunkoncern 
redovisar ett stort positivt resultat 2020. Den ekonomiska ställningen för Uppsala 
kommunkoncern har därmed stärkts. Uppsala kommunkoncern bidrar sammantaget 
positivt till att förverkliga kommunfullmäktiges vilja inom ramen för de resurser som 
finns till hands. Koncernen bedöms därför ha en god ekonomisk hushållning i 
förhållande till kommunfullmäktiges mål. Samtidigt strävar koncernen självklart efter 
att skapa ännu mer värde per insatt krona för att långsiktigt ge goda förutsättningar för 
kommunens invånare, företag och organisationer. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 7 april 2021 § 84 
• Arbetsutskottets förslag 6 april 2021 § 109 
• Tjänsteskrivelse daterad 29 mars 2021 
• Årsbokslut och årsredovisning 2020 
• Bilaga 1 Redovisning av internkontroll 2020 
• Bilaga 2 Verksamhet i förvaltningsform och bolagsform  
• Bilaga 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag och 

indikatorer, samt nationella nyckeltal för Agenda 2030 
• Bilaga 4 Jämställdhetsbokslut 2020 i Uppsala kommun 
• Bilaga 5 Frivillig lokal uppföljning av Agenda 2030 
• Bilaga 6 Uppsala Stadshus AB:s årsredovisning 2020 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-04-26 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Anföranden 

Ekonomidirektör Ola Hägglund inleder med att redogöra för Uppsala kommuns 
ekonomiska situation. Därefter redogör kommunrevisionens ordförande Per 
Davidsson och det sakkunniga biträdet Rebecka Hansson från PWC för granskningen 
av årsbokslut 2020. 

I gruppledardebatten hålls anföranden av Erik Pelling (S), Fredrik Ahlstedt (M), Tobias 
Smedberg (V), Jonas Petersson (C), Mohamad Hassan (L), David Perez (SD), Jonas 
Segersam (KD), Linda Eskilsson (MP) och Lovisa Johansson (FI). 

I avsnitt 1, gatu- och samhällsmiljönämnden, plan- och byggnadsnämnden, miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, idrotts – och fritidsnämnden och kulturnämnden, inklusive 
berörda bolag, hålls anföranden av Rickard Malmström (MP), Therez Almerfors (M) 
Ingela Ekrelius (V), Mats Åhlund (C), Simon O Pettersson (SD), Sarah Havneraas (KD), 
Ylva Stadell (S), Lovisa Johansson (FI), Stefan Hanna (-), Linda Eskilsson (MP), Karolin 
Lundström (V), Jonas Segersam (KD), David Perez (SD), Anette Fischer (V), Per Eric 
Rosén (MP), Klara Ellström (MP) och Markus Lagerquist (M), Magne Björklund och Maria 
Patel (S). 

I avsnitt 2, utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden, inklusive berörda bolag, 
hålls anföranden av Helena Hedman Skoglund (L), Christopher Lagerqvist (M), Hanna 
Victoria Mörck (V), Olle Romlin (C), Klas Herman Lundgren (S), Linnea Bjuhr (SD), Jonas 
Segersam (KD), Charles Pylad (MP), Lovisa Johansson (FI), Mohamad Hassan (L), Ulrik 
Wärnsberg (S), Torbjörn Björlund (V), Linda Eskilsson (MP), Robin Kronvall (M), Eva 
Moberg (M) och Roger Thelander (SD). 

I avsnitt 3, socialnämnden, äldrenämnden och omsorgsnämnden, inklusive berörda 
bolag, hålls anföranden av Eva Christiernin (S), Cecilia Forss (M), Lalla Andersson (V), 
Viviane Obaid (C), Johan Edstav (MP), Anders Sehlin (SD), Margit Borgström (KD), 
Angelique Prinz Blix (L), Lovisa Johansson (FI), Rigmor Stenmark (C), Loa Mothata (S), 
Per-Olof Forsblom (V), Asal Gohari (S) och Tobias Smedberg (V). 

I avsnitt 4, räddningsnämnden, namngivningsnämnden och överförmyndarnämnden 
samt arbetsgivarfrågor, hålls anföranden av Mats Dafnäs (L), Markus Lagerquist (M), 
Tobias Smedberg (V), Kent Kumpula (SD), Christian Hermansson (KD), Rickard 
Malmström (MP), Lovisa Johansson (FI), Mats Dafnäs (L), Markus Lagerquist (M), Karolin 
Lundström (V) och Jonas Petersson (C). 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-04-26 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Yrkanden 

Erik Pelling (S), Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C), Mohamad Hassan (L), Jonas 
Segersam (KD), Linda Eskilsson (MP), Anders A. Aronsson (L), Ylva Stadell (S), Rickard 
Malmström (MP), Helena Hedman Skoglund (L), Hanna Victoria Mörck (V), Klas-Herman 
Ljunggren (S), Charles Pylad (MP), Eva Christiernin (S), Angelique Prinz Blix (L), Mats 
Dafnäs (L), Karolin Lundström (V), Loa Mothata (S) och Markus Lagerquist (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C), Jonas Segersam (KD), Therez Almerfors (M), 
Stefan Hanna (-) och Markus Lagerquist (M) yrkar: 
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag där återbetalning av avgifter 
avseende tillsyn av serveringstillstånd för 2020 sker under våren 2021. 

Stefan Hanna (-) yrkar: 
(1) avslag på alla särskilda investeringar som är kopplade till spårväg i att-sats 2.  
(2) att att-sats 3 ersätts med: Att tillföra resultatutjämningsreserven 330 miljoner kronor 
och pensionsstiftelsen 330 miljoner av årets resultat. 

David Perez (SD) yrkar bifall till Stefan Hannas (-) första (1) att-sats. 

Beslutsgång 

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

Ordföranden ställer därefter den andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag mot 
Stefan Hanna (-) med fleras första ändringsyrkande (1). 

Votering begärs och genomförs (votering 1). 

Bifall till den andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag röstar JA. Bifall till Stefan 
Hanna (-) med fleras yrkande (1) röstar NEJ. 

Med 72 ja-röster mot 8 nej-röster samt 1 frånvarande bifaller kommunfullmäktige den 
andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer därefter den tredje att-satsen i kommunstyrelsens förslag mot 
Stefan Hannas (-) andra ändringsyrkande (2) och finner att kommunfullmäktige bifaller 
den tredje att-satsen i kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-04-26 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Ordföranden ställer slutligen Fredrik Ahlstedt (M) med fleras tilläggsyrkande mot 
avslag.  

Votering begärs och genomförs (votering 2) 

Avslag till Fredrik Ahlstedt (M) med fleras tilläggsyrkande röstar JA, Bifall till detsamma 
röstar NEJ. 

Med 53 ja-röster mot 28 nej-röster avslår kommunfullmäktige Fredrik Ahlstedt (M) med 
fleras tilläggsyrkande. 

Resultat votering 1 

Ja-röst avger Erik Pelling (S), Maria Gauffin Röjestål (S), Gustaf Lantz (S), Eva 
Christiernin (S), Erik Dagnesjö (S), Asal Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (S), Inga–Lill Sjöblom 
(S), Klas–Herman Lundgren (S), Agneta Gille (S), Carl Lindberg (S), Ylva Stadell (S), Björn 
Wall (S), Hilde Klasson (S), Mattias Kristenson (S), Loa Mothata (S), Rafael Waters (S), 
Pavlos Cavelier Bizas (S), Agneta Erikson (S), Anders Grönvall (S), Fredrik Ahlstedt (M), 
Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss 
(M), Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Anna–Karin 
Westerlund (M), Robin Kronvall (M), Fredrik Hultman (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), Mattias Johansson (C), Olle 
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), Mats Dafnäs (L), Jonas 
Segersam (KD), Sarah Havneraas (KD), Margit Borgström (KD), Christian Hermanson 
(KD), Eva Moberg (KD), Linda Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg 
(MP), Helena Nordström Källström (MP), Charles Pylad (MP), Per Eric Rosén (MP), Lovisa 
Johansson (FI), Patrik Hedlund (S), Gunnar Hedberg (M), Roine Thunberg (M), Inger 
Söderberg (M), Per–Olof Forsblom (V), Peter Nordgren (L), Alexander Oscarsson (KD) 
och Josef Safady Åslund (FI). 

Nej-röst avger Stefan Hanna (–), Simon Alm (-), David Perez (SD), Linnea Bjuhr (SD), 
Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), Simon Pettersson (SD) och Kent Kumpula 
(SD). 

Rigmor Stenmark (C) är frånvarande. 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-04-26 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Resultat votering 2 

Erik Pelling (S), Maria Gauffin Röjestål (S), Gustaf Lantz (S), Eva Christiernin (S), Erik 
Dagnesjö (S), Asal Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (S), Inga–Lill Sjöblom (S), Klas–Herman 
Lundgren (S), Agneta Gille (S), Carl Lindberg (S), Ylva Stadell (S), Björn Wall (S), Hilde 
Klasson (S), Mattias Kristenson (S), Loa Mothata (S), Rafael Waters (S), Pavlos Cavelier 
Bizas (S), Agneta Erikson (S), Anders Grönvall (S), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria 
Mörck (V), Karolin Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), Ingela Ekrelius (V), Magne 
Björklund (V), Therese Rhann (-), Lalla Andersson (V), Mohamad Hassan (L), Helena 
Hedman Skoglund (L), Angelique Prinz Blix (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson 
(L), Amanda Kanange (L), Mats Dafnäs (L), 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), Per Eric Rosén (MP), Lovisa Johansson (FI), Patrik Hedlund (S), Per–Olof Forsblom 
(V), Peter Nordgren (L), Simon Pettersson (SD), Kent Kumpula (SD) och Josef Safady 
Åslund (FI). 

Nej-röst avger Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), 
Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), 
Madeleine Andersson (M), Anna–Karin Westerlund (M), Robin Kronvall (M), Fredrik 
Hultman (M), Stefan Hanna (–), Rigmor Stenmark (C), Mattias Johansson (C), Olle 
Romlin (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åhlund (C), Viviane Obaid (C), 
Jonas Segersam (KD), Sarah Havneraas (KD), Margit Borgström (KD), Christian 
Hermanson (KD), Eva Moberg (KD), Gunnar Hedberg (M), Roine Thunberg (M), Inger 
Söderberg (M) och Alexander Oscarsson (KD). 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (M), (C) och (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Fredrik Ahlstedt (M) med fleras tilläggsyrkande och lämnar följande skriftliga 
reservation: 
Läget är ansträngt för Uppsalas lokala krögare och restauranger. För att bidra till 
minskad smittspridning har de på ett föredömligt sätt ställt om sin verksamhet. Gällande 
smittskyddsåtgärder har dock slagit hårt och vissa har tvingats stänga helt och hållet. 
När hårda krav ställs på näringslivet att anpassa sin verksamhet måste politiken göra sitt 
för att stötta våra lokala företagare. Därför föreslog vi att kommunen ska återbetala 
avgifter för tillsyn av serveringstillstånd – avgifter våra lokala krögare har betalat in 
samtidigt som stora delar av deras verksamhet har stått helt stilla.  
Vi reserverar oss därför mot beslutet att avslå vårt förslag: 
Att uppdra till KS att ta fram ett förslag där återbetalning av avgifter avseende tillsyn av 
serveringstillstånd för 2020 sker under våren 2021. Kostnaden ska tas från 
kommunstyrelsens ekonomiska ram för 2021. 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-04-26 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

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

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

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet. 

Särskilda yttranden 

Fredrik Ahlstedt (M) lämnar följande särskilda yttrande: 
Då Moderaterna lade fram ett annat, eget, förslag till mål och budget skulle också ett 
årsbokslut under moderat styre sett annorlunda ut. Vår budget hade fokus på en omstart 
för Uppsala, där företag och jobb prioriterades tillsammans med trygghetssatsningar. Vi 
ville se större satsningar på arbetsmarknadsinsatser och har under året drivit på för stöd 
till bland annat Uppsalas restauranger och föreningsliv. Det gäller bland annat att 
avvakta med att fakturera avgifterna för alkoholtillsyn och livsmedelskontroll samt att 
göra det avgiftsfritt att ha uteservering året om. Vi ville dessutom gå steget längre och 
undersöka möjligheten att efterskänka hela avgiften för alkoholtillsyn. Dessutom har vi 
kämpat hårt för att förlänga den avgiftsfria parkeringen i city, som varit mycket 
uppskattad av handlare och företag, något som den styrande minoriteten inte ville 
släppa igenom trots att kommunstyrelsen vid halvårsbokslutet uppvisade ett stort 
överskott. Vi vill ha kvar våra företag när pandemin är över, därför måste vi göra allt för 
att stötta dem nu. 
Låneskulden per invånare är fortsatt hög, som följd av hög kostnadsutveckling och 
investeringstakt. En hög låneskuld är inte vad kommunen behöver sett till den 
prognostiserade befolkningsökningen och de stora expansionsprojekt som pågår. Den 
styrande minoriteten har inte lyckats prioritera, förändra eller effektivisera dyra 
verksamheter. Vi moderater har sedan tidigare exempelvis föreslagit en effektivisering av 
kommunadministrationen med 50 miljoner kronor. Det märks att S, L och Mp försöker 
fokusera på för många uppdrag och projekt samtidigt, då det är flera mål som inte flyter 
på enligt plan och som släpar från tidigare år.  
Vi vill se en verksamhet som i större utsträckning prioriterar kärnverksamheten. Under 
pandemin handlar detta framför allt om högre kvalitet i äldreomsorgen, omstart för 
näringslivet, fler i arbete och ökad trygghet både i offentliga miljöer och i hemmet. Hade 
Moderaternas budget bifallits hade kommunstyrelsen lagt mer resurser till 
trygghetsskapande arbete och näringslivsåtgärder och mindre till det som inte utgör 
kärnverksamhet. Genom att se över de administrativa kostnaderna skapar vi också 
möjligheter för framtida skattesänkningar. 
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Tobias Smedberg (V) lämnar följande särskilda yttrande: 
Vänsterpartiet lade fram ett eget budgetalternativ inför verksamhetsåret 2020. Ett bifall 
till den budgeten hade inneburit ett andrum för välfärden och fler bostäder som vanligt 
folk har råd att bo i. Vänsterpartiets budget visar på att ett andrum för välfärden är 
möjlig utan en utförsäljning av kommunala fastigheter, exempelvis Gottsunda centrum. 
Ett andrum för välfärden är möjligt utan att utförsälja 300 familjers hem såsom styret 
öppnat för i Gottsunda. 
Vänsterpartiet har i överenskommelser med styret lyckats få igenom flera satsningar för 
en bättre välfärd. Välfärdspaket har exempelvis möjliggjort gratis simskoleundersvisning 
för alla barn i förskoleklass och arbetsmarknadsinsatser i samarbete med 
Stadsmissionen. Detta är satsningar som Vänsterpartiet är mycket stolta över. Men det är 
långt ifrån tillräckligt, mer behövs för välfärden. 
Ett bifall av Vänsterpartiets budget hade inneburit lägre sparkrav och åtstramningar. På 
så sätt skulle välfärdsarbeten fått fler kollegor och en bättre arbetsmiljö, kvalitet i vår 
välfärd skulle stärkts. En välfärd bättre rustad. 
Det socialdemokratiskt ledda minoritetsstyret har istället skapat stora åtstramningar och 
nedskärningar i kommunens verksamheter. Åtstramningar som särskilt drabbat 
äldrenämnden och socialnämnden.  
Åtstramningar som inneburit ett överskott på 1,6 miljarder. Detta sker mitt under en 
pågående pandemi. Pandemi har visat på skörheten i den välfärd som sönderhackats av 
åtstramningar och nedskärningar.     
Under pandemin har särskilt bristerna i äldreomsorgen uppmärksammats, samtidigt gör 
kommunens äldreomsorg ett överskott på 50 miljoner.  Ett överskott som absurt nog är 
högre än det sparbeting som först sattes av kommunfullmäktige. Pengar som skulle 
bidra till att bygga en äldrevänlig kommun har lagts på hög, mitt under en pågående 
pandemi.  
Välfärden kan inte vänta. Rekordstora budgetöverskott kan däremot vänta. 

Jonas Petersson (C) lämnar följande särskilda yttrande:  
Under 2020 satte Covid-19 stark prägel på hela världen, så även Uppsala kommun. 
Centerpartiet har varit en konstruktiv och pådrivande kraft i kommunens arbete för att ge 
stöd till det lokala näringslivet, föreningslivet och den ideella sektorn för att mildra 
pandemins effekter. Ett fokus för Centerpartiet har varit att Uppsala kommun efter 
pandemin har kvar de nödvändiga strukturer som krävs för att hela kommunen ska 
utvecklas på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart.  
Fokus för Uppsalas stadsbyggnadspolitik är med nuvarande styre storskaliga monoliter, 
vilket medfört att miljöfrågorna helt tappats bort. Av årsredovisningen framgår att 
uppdraget att stärka den biologiska mångfalden i kommunen både försenats och 
devalverats till att motverka förlusten av biologisk mångfald. Det mål 
kommunfullmäktige antog 2018 om att ta fram en solkommunstrategi är fortfarande inte 
genomfört. Bland annat för miljöns skull behöver Uppsala kommun ett nytt ledarskap. 
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Linnea Bjuhr (SD) lämnar följande särskilda yttrande: 
Uppsala kommun har ett stort överskott av medel trots att föregående år har inneburit 
förhöjda kostnader och minskade intäkter. Man kan med anledning av det fundera över 
om kommunen kunnat göra mer avseende minskning av smittspridning.  
Sverigedemokraterna yrkade bifall till Stefan Hannas (-) yrkande som innebar avslag på 
alla särskilda investeringar som är kopplade till spårväg i att-sats 2. 
Sverigedemokraterna vill varken ha miljardrullning av spårväg eller ett nytt 
utanförskapsområde i Sydöstra Uppsala, dit spårvägen ska rulla. I vårt omfattande 
remissyttrande angående nämnt område djupdyker vi mer i detta. Vi förespråkar hellre 
en varsam utveckling och BRT (Bus Rapid Transit).  
Sverigedemokraternas budgetförslag innebar mer pengar till välfärden i form av vård-
och omsorg samt skola och mindre pengar till invandring, konst, kultur och politik. Hade 
vår budget gällt hade det inneburit en förskjutning av medel i den riktningen.  
Vad gäller äldreomsorgen hade vi dels mer medel dit, men också fokuserar vi på en viktig 
aspekt ur vårdkvaliteten, nämligen språket. Det måste bli ordning på 
rekryteringsprocessen för personal inom äldreomsorgen. Språkkrav ska ingå vid 
rekrytering. Parallellt med detta måste man, för stora delar av den befintliga personalen, 
starta ett massivt kompetenslyft – förmodligen parat med omplaceringar. Man behöver 
också precisera mål och medel för äldreomsorgen. Målet måste vara att möta behoven 
för våra äldre och äldre måste sluta användas som ett medel för integration. Detta 
ansvar åligger kommunen, enskilda anställda med undermåliga språkkunskaper rår inte 
för att kommunen felrekryterar.  
Vad gäller skolan är styret omåttligt stolta över sin strategi för likvärdig skola. När 
ärendet varit uppe i nämnden har SD haft en rad förbättringsförslag som vi presenterat 
löpande under året. Först och främst menar vi att ökad likvärdighet är inget att vara stolt 
över om det inte också innebär ökade resultat. Målet ska vara att alla når högre resultat, 
lågpresterande såväl som högpresterande.   
Kopplat till strategin står det följande i handlingarna ”alla elever – oavsett bakgrund, kön 
och funktionsnedsättning – att klara sin utbildning och utmanas i sitt lärande” Detta 
stämmer inte. Fördelningsmodellen, som består av strukturersättning baserat på en rad 
kriterier, är i själva verket djupt orättvis. Den förutsätter att bara för att du kommer från 
ett annat land är man sämre i skolan. Vi tycker att bevisade behov hos enskilda ska styra. 
En sådan modell skulle vara mer rättvis och skulle ge bättre stöd till barn i behov av 
särskilt stöd. 

Jonas Segersam (KD) lämnar följande särskilda yttrande: 
Kristdemokraterna lade fram ett eget budgetalternativ och konstaterar därför att 
årsbokslut och årsredovisning skulle sett annorlunda ut med våra förslag. Vår budget 
hade bland annat inneburit minskat slöseri med skattebetalarnas pengar, utökade 
resurser till äldreomsorgen och en skattesänkning om 30 öre. 
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Lovisa Johansson (FI) lämnar följande särskilda yttrande: 
Årsbokslutet fastslår att över ett decennium har det stått relativt still gällande att minska 
mäns våld mot kvinnor. Det är 10 år med borgerligt styre, rödgrönt styre och mittstyre, 
som alla har misslyckats med att åstadkomma någon större förändring. Inte för att 
ingenting gjorts, men för att det tydligt är en fråga i marginalen, som aldrig riktigt 
prioriteras, och som absolut inte får kosta för mycket. 
Skillnaderna mellan kvinnor och män ökar när det kommer till hälsa. En del av denna 
ohälsa bottnar i kommunalt anställda kvinnors dåliga arbetsvillkor med för få 
medarbetare och ständigt växande arbetsbörda. Nästan tre av fyra av kommunens 
anställda är kvinnor, så när skolor och äldreomsorg med mera möts av ständiga 
nedskärningar - så kallade effektiviseringar - så är det den kraftiga majoriteten kvinnor 
som betalar med sin hälsa.  
Bokslutet fastslår mycket riktigt att utvecklingen mot ett jämställt Uppsala går 
"påfallande långsamt", och i Feministiskt initiativ är vi tyvärr inte förvånade.  
Anledningarna är oräkneliga, och även bokslutet missar många av dem, men har ändå 
rätt i att åtminstone en del av problemet helt enkelt är att "bristande kunskap och 
uppfattningen att vi redan är jämställda kan bidra till att frågan uppfattas som mindre 
angelägen och prioriteras ner till förmån för andra frågor". 
Om de kommande 10 åren inte ska bli lika förlorade som de senaste 10 åren måste 
arbetet med jämställdhet, och inte minst mäns våld mot kvinnor och kvinnors psykiska 
ohälsa, sättas högre på dagordningen. 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Det är mycket positivt att årsredovisningen nu är nere på drygt 100 sidor jämfört med 
tidigare hundratals sidor. Årsredovisningen borde utvecklas mer för att även vara ett 
positivt verktyg för att stärka Uppsalas näringsliv och bättre attrahera nya 
företagsetableringar. 
Kommunalrådet Erik Pelling skriver i sin inledning att kommunens överskott 2020 är 345 
miljoner kronor. Den siffran går inte att hitta på sidan 105 i den redovisade 
Resultaträkningen. Det hade varit önskvärt att inledningsvis beskriva resultatet som ”Ett 
Uppsala” och då redovisa hela kommunkoncernens resultat med särredovisning för 
nämndverksamheten (kommunen) och bolagsverksamheten. Även i resultaträkningen 
på sidan 105 skulle det vara värdefullt att dessa resultat blir synliga. 
Kommunstyrelsens ordförande skriver också mycket i sina inledande ord om den hårda 
exploateringen av Sydöstra staden och om Uppsalapaketet. Jag anser att den hårda 
exploateringen av Sydöstra staden är en dålig utveckling av Uppsala stad och för dem 
som bor i Uppsala stads södra delar. Det är också dåliga prioriteringar av begränsade 
resurser för alla Uppsalabor. Jag anser också att Uppsalapaketet driver Uppsala mot en 
icke önskvärd utveckling och att det avtalet kraftigt ska omförhandlas med staten. Jag 
yrkade på att alla investeringar särskilt kopplade till spårväg ska utgå. 
Med tanke på det extra ordinära läge som Covid-19 pandemin representerar under 
verksamhetsåret 2020 tycker jag att det hade varit lämpligt med en uppskattad 
redovisning av vilka effekter pandemin haft på kommunens ekonomi. En tydlig 
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redovisning av hur mycket extra statsbidrag kommunen erhållit, vilka extra kostnader 
pandemin förorsakat men också vilka uteblivna kostnader som blivit en uppskattad 
kostnadsminskning. Bland annat har flera personer med rätt till särskilt boende valt att 
inte utnyttja sin platsmöjlighet på grund av oro för smittrisker. Ser man till kommunen 
och beaktar att så mycket som ca 700 miljoner kronor kan vara extra statsbidrag så 
förefaller resultatet vara för lågt jämfört med 2019 (979 – 700= 279) med ca 200 miljoner 
jämfört med 475 miljoner som är överskottet för 2019. 
Det är viktigt att kommunen fortsätter att minska nettokostnadsutvecklingen samt att 
minska skuldsättningen per person kopplat till kommunens verksamheter. Jag anser att 
inga särskilda investeringar får genomföras som är kopplade till spårvägsprojekt.  
Jag tycker att årets resultat borde ha fördelats så att resultatutjämningsreserven tillförs 
330 miljoner kronor och pensionsstiftelsen 330 miljoner. Jag anser att det är viktigt att 
kommunen ökar avsättningarna till pensionsstiftelsen då det innebär ett sparande som 
innebär att kommunen i framtiden minskar risken för att pensionsåtaganden minskar 
kommunens möjligheter att bedriva sina kärnverksamheter med kvalitet. Det är viktigt 
att klokt hantera balansräkningens aktivsida så att inte riskfaktorer som framtida höga 
räntor och inflation minskar värdet dramatiskt. Eftersom Uppsala kommun är med i 
Kommuninvest där det ingår en solidarisk borgen mellan alla kommuner är det viktigt att 
minska Uppsalabornas solidariska risk. Kommunens pengar är invånarnas pengar och 
de ska hanteras varsamt med Uppsalabornas bästa i fokus.   
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§ 82  

Revisionsberättelser avseende Uppsala 
kommuns verksamhet under 2020 och fråga 
om ansvarsfrihet 
KSN-2021-01221 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bevilja kommunstyrelsen samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet 
för 2020 års verksamhet, 

2. att bevilja arbetsmarknadsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet, 

3. att bevilja gatu-och samhällsmiljönämnden samt dess enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihetför 2020 års verksamhet, 

4. att bevilja idrotts-och fritidsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet, 

5. att bevilja kulturnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet 
för 2020 års verksamhet, 

6. att bevilja miljö-och hälsoskyddsnämnden samt dess enskilda 
förtroendevalda ansvarsfrihetför 2020 års verksamhet, 

7. att bevilja namngivningsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet, 

8. att bevilja omsorgsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet 
för2020 års verksamhet, 

9. att bevilja plan-och byggnadsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet, 

10. att bevilja räddningsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet, 

11. att bevilja socialnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet 
för 2020 års verksamhet, 

12. att bevilja utbildningsnämnden samt dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet, 

13. att bevilja valnämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 
2020 års verksamhet, 

14. att bevilja äldrenämnden samt dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 
2020 års verksamhet, samt 
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15. att bevilja överförmyndarnämnden samt dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. 

Ej deltagande i beslut 

Ledamöter och ersättare som under 2020 tjänstgjort i kommunstyrelsen eller någon 
annan nämnd deltar inte i handläggning eller beslut i frågan om ansvarsfrihet gällande 
det egna förtroendeuppdraget. 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har till kommunfullmäktige överlämnat Revisionsberättelse för år 
2020, Revisorernas redogörelse för år 2020 och Granskning av bokslut och 
årsredovisning 2020 samt Revisionens genomförda granskningar 2020, 
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter 2020 och Revisionsberättelser från 
auktoriserad revisor för 2020. 

Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och föreslår att 
kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen och övriga nämnder, samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ, ska beviljas ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. 

Beslutsunderlag 

• Kommunfullmäktiges presidiums förslag daterat den 21 april 2021 
• Bilaga 1, Revisionsberättelse 2020 
• Bilaga 2, Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2020 
• Bilaga 3, Granskning av årsredovisning 2020 
• Bilaga 4, Revisionens genomförda granskningar 2020 
• Bilaga 5, Lekmannarevisorernas granskningsrapporter 2020 
• Bilaga 6, Revisionsberättelser från auktoriserad revisor för 2020 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunfullmäktiges presidiums förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
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§ 83  

Inlämnade frågor 26 april 2021 
KSN-2021-00095 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att inlämnade frågorna får ställas och besvaras under dagens sammanträde. 

Inlämnade frågor 

• Fråga om svanar från Lisen Burmeister (SD) 
• Fråga om PFAS från Mats Åhlund (C) 
• Fråga om tidsstyrning av tunga lastbilar från Jonas Petersson (C). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

 

  



Sida 19 (58) 

 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2021-04-26 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 84  

Inlämnade interpellationer 26 april 2021 
KSN-2021-00094 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att interpellation om kommunens hantering av remissvar från Linnea Bjuhr 
(SD) inte får ställas 

2. att interpellation om marknadshyror från Tobias Smedberg (V) inte får ställas, 
samt 

3. att interpellation om Örnsätraskogens naturreservat från Mattias Johansson 
(C) får ställas och besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 
31 maj 2021. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande har gått igenom de inlämnade interpellationerna 
och lämnar här sin motivering: 

Interpellation om kommunens hantering av remissvar från Linnea Bjuhr (SD) avser inte 
en fråga av större intresse för kommunen och får därför inte ställas. 

Interpellationen om marknadshyror från Tobias Smedberg (V) avser frågor om ett 
utredningsförslag som ännu inte lagts fram. Interpellationen kan därmed inte sägas ha 
ett bestämt innehåll och får därför inte ställas.  

Beslutsunderlag 

• Interpellation om kommunens hantering av remissvar från Linnea Bjuhr (SD) 
• Interpellation om marknadshyror från Tobias Smedberg (V) 
• Interpellation om Örnsätraskogens naturreservat från Mattias Johansson (C). 
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Yrkanden 

Linnea Bjuhr (SD) yrkar: 
att interpellation om kommunens hantering av remissvar från Linnea Bjuhr (SD) och 
interpellation om marknadshyror från Tobias Smedberg (V) ska få ställas. 

Tobias Smedberg (V) yrkar: 
att interpellation om marknadshyror från Tobias Smedberg (V) ska få ställas. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först ordförandens förslag att interpellation om kommunens 
hantering av remissvar från Linnea Bjuhr (SD) inte får ställas mot Linnea Bjuhrs (SD) 
yrkande att den ska få ställas. 

Votering begärs och genomförs (votering 1). 

Bifall till ordförandens förslag röstar JA. Bifall till Linnea Bjuhrs (SD) yrkande röstar NEJ. 

Med 63 ja-röster mot 12 nej-röster samt 6 som avstår bifaller kommunfullmäktige 
ordförandens förslag. 

Ordföranden ställer därefter ordförandens förslag att interpellation om marknadshyror 
från Tobias Smedberg (V) inte får ställas mot Tobias Smedberg (V) med fleras yrkande 
att den ska få ställas. 

Votering begärs och genomförs (votering 2). 

Bifall till ordförandens förslag röstar JA. Bifall till Tobias Smedberg (V) med fleras 
yrkande röstar NEJ. 

Med 55 ja-röster mot 20 nej-röster samt 6 som avstår bifaller kommunfullmäktige 
ordförandens förslag. 

Ordföranden ställer slutligen ordförandens förslag att interpellation om 
Örnsätraskogens naturreservat från Mattias Johansson (C) får ställas mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Resultat votering 1 

Ja-röst avger Erik Pelling (S), Maria Gauffin Röjestål (S), Gustaf Lantz (S), Eva 
Christiernin (S), Erik Dagnesjö (S), Asal Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (S), Inga–Lill Sjöblom 
(S), Klas–Herman Lundgren (S), Agneta Gille (S), Carl Lindberg (S), Ylva Stadell (S), Björn 
Wall (S), Hilde Klasson (S), Mattias Kristenson (S), Loa Mothata (S), Rafael Waters (S), 
Pavlos Cavelier Bizas (S), Agneta Erikson (S), Anders Grönvall (S), Fredrik Ahlstedt (M), 
Therez Almerfors (M), Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), 
Mats Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Anna–Karin Westerlund (M), Robin 
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Kronvall (M), Fredrik Hultman (M), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), 
Karolin Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), Ingela Ekrelius (V), Lalla Andersson (V), 
Rigmor Stenmark (C), Mattias Johansson (C), Olle 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), Mats Dafnäs (L), Linda Eskilsson (MP), Rickard Malmström 
(MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström Källström (MP), Charles Pylad (MP), Per Eric 
Rosén (MP), Lovisa Johansson (FI), Patrik Hedlund (S), Gunnar Hedberg (M), Inger 
Söderberg (M), Anette Fischer (V), Per–Olof Forsblom (V) och  Peter Nordgren (L). 

Nej röst avger Therese Rhann (-), Stefan Hanna (–), Simon Alm (-), David Perez (SD), 
Linnea Bjuhr (SD), Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), Christian Hermanson (KD), 
Roine Thunberg (M), Simon Pettersson (SD), Kent Kumpula (SD) och Josef Safady 
Åslund (FI). 

Avstår gör Christopher Lagerqvist (M), Jonas Segersam (KD), Sarah Havneraas (KD), 
Margit Borgström (KD), Eva Moberg (KD) och Alexander Oscarsson (KD). 

Resultat votering 2 

Ja-röst avger Erik Pelling (S), Maria Gauffin Röjestål (S), Gustaf Lantz (S), Eva 
Christiernin (S), Erik Dagnesjö (S), Asal Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (S), Inga–Lill Sjöblom 
(S), Klas–Herman Lundgren (S), Agneta Gille (S), Carl Lindberg (S), Ylva Stadell (S), Björn 
Wall (S), Hilde Klasson (S), Mattias Kristenson (S), Loa Mothata (S), Rafael Waters (S), 
Pavlos Cavelier Bizas (S), Agneta Erikson (S), Anders Grönvall (S), Fredrik Ahlstedt (M), 
Therez Almerfors (M), Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), 
Mats Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Anna–Karin Westerlund (M), Robin 
Kronvall (M), Fredrik Hultman (M), Rigmor Stenmark (C), Mattias Johansson (C), Olle 
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), Mats Dafnäs (L), Linda 
Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström 
Källström (MP), Charles Pylad (MP), Per Eric Rosén (MP), Patrik Hedlund (S), Gunnar 
Hedberg (M), Roine Thunberg (M), Inger Söderberg (M) och Peter Nordgren (L). 

Nej-röst avger Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), 
Torbjörn Björlund (V), Ingela Ekrelius (V), Therese Rhann (-), Lalla Andersson (V), Stefan 
Hanna (–), Simon Alm (-), David Perez (SD), Linnea Bjuhr (SD), Anders Sehlin (SD), Roger 
Thelander (SD), Christian Hermanson (KD), Lovisa Johansson (FI), Anette Fischer (V), 
Per–Olof Forsblom (V), Simon Pettersson (SD), Kent Kumpula (SD) och Josef Safady 
Åslund (FI). 

Avstår gör Christopher Lagerqvist (M), Jonas Segersam (KD), Sarah Havneraas (KD), 
Margit Borgström (KD), Eva Moberg (KD) och Alexander Oscarsson (KD). 
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Reservation 

Närvarande ledamöter (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Tobias Smedbergs 
(V) yrkande. 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Linnea Bjuhrs 
(SD) yrkande. 
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§ 85  

Inlämnade motioner 26 april 2021 
KSN-2021-00093 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Inlämnade motioner 

• Motion om att stoppa samtliga ekonomiska stöd till Ungdomens hus från 
Alexander von Uckermann (SD) och Simon O. Pettersson (SD) 

• Motion om estetelever och offentlig konst från Artemis Lumarker (V) 
• Motion om att Inrätta KAST-verksamhet från Lovisa Johansson (FI) och Josef 

Safady Åslund (FI) 
• Motion om nollvision om mäns dödliga våld mot kvinnor från Lovisa 

Johansson (FI) med flera 
• Motion om föreningsfunktion från Tobias Smedberg (V) med flera 
• Motion om en plan mot hemlöshet från Hanna Victoria Mörck (V) Per Olof 

Forsblom (V) 
• Motion om Luftkvalitén vid förskolor från Hanna Victoria Mörck (V) 
• Motion om ett Uppsala med plats för sport och rekreation från Markus 

Lagerquist (M) 
• Motion om kyrkbyar från Jonas Segersam (KD 
• Motion om utveckling av friluftslivet från Jonas Segersam (KD). 

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD) yrkar 
att motion om kyrkbyar från Jonas Segersam (KD) och motion om utveckling av 
friluftslivet från Jonas Segersam (KD) också lämnas över till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer ordförandens förslag kompletterat med Jonas Segersams (KD) 
yrkande mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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§ 86  

Anmälningsärenden 26 april 2021 
KSN-2021-00096 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Anmälningsärenden 

• Påminnelse att delta i Politikernas trygghetsundersökning från 
Brottsförebyggande rådet 

• Granskning av klimatanpassning i fysisk planering från kommunrevisionen 
• Granskning av kommunrevisionens fördjupade granskningar år 2017 och 2018 

från kommunrevisionen 
• Granskning av intern kontroll i löneprocessen från kommunrevisionen 
• Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4 2020 från 

omsorgsnämnden 
• Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 4 2020 från socialnämnden 
• Brukarombudets Årsrapport 2020 från omsorgsnämnden. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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§ 87  

Avsägelser och entlediganden 26 april 2021 
KSN-2021-00092 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att entlediga Gabriel Söderberg (S) från uppdraget som ledamot i 
omsorgsnämnden,  

2. att entlediga Salem Sarsour (S) från uppdraget som ersättare i 
omsorgsnämnden,  

3. att entlediga Niklas Hjelm-Smith (L) från uppdraget som ersättare i 
räddningsnämnden,  

4. att entlediga Marie Karlström (L) från uppdraget som ledamot i 
valnämnden,  

5. att entlediga Ann-Sofie Olding (L) från uppdraget som ledamot i Uppsala 
Skolfastigheter AB:s styrelse,  

6. att entlediga Per Davidsson (M) från uppdragen som lekmannarevisor i 
Uppsalahem AB, Uppsala Vatten & Avfall AB och Uppsala Parkering AB,  

7. att entlediga Per Davidsson (M) från uppdraget som lekmannarevisor i 
stiftelsen Jälla egendom från och med den 31 maj 2021, samt  

8. att entlediga Per Davidsson (M) från uppdragen som 
lekmannarevisorsersättare i Kretia 2 Fastighets AB, Kretia i Uppsala 
Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB och Uppsalahem Elmer AB.  

Yrkanden 

Ordföranden informerar kommunfullmäktige att det inkommit en sen önskan från Per 
Davidsson (M) att entledigandet från uppdraget som lekmannarevisor i stiftelsen Jälla 
egendom ska ske den 31 maj 2021 istället för omedelbart. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens reviderade förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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§ 88  

Fyllnadsval 26 april 2021 
KSN-2021-00092 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utse Salem Sarsour (S) till ledamot i omsorgsnämnden, 
2. att utse Ida Harju Håkansson (S) till ersättare i omsorgsnämnden, 
3. att utse Jan Lundberg (L) till ersättare i räddningsnämnden, 
4. att utse Karin Bennemo (V) till suppleant i Uppsalahem AB: styrelse, 
5. att utse Amanda Kanange (L) till ledamot i Uppsala Skolfastigheter AB:s 

styrelse, 
6. att utse Mattias Jansson (SD) till ledamot i kommittén för utdelning från 

donationsstiftelserna, 
7. att utse Kjell Dahlström (MP) till lekmannarevisor i Uppsala Vatten & Avfall AB, 
8. att utse Kjell Dahlström (MP) till lekmannarevisor i Uppsala Parkering AB, 
9. att utse Kjell Dahlström (MP) till lekmannarevisor i stiftelsen Jälla egendom 

från och med den 1 juni 2021., 
10. att utse Kjell Dahlström (MP) till lekmannarevisor i Uppsalahem AB, 
11. att utse Kjell Dahlström (MP) till lekmannarevisorsersättare i Kretia 2 

Fastighets AB, 
12. att utse Kjell Dahlström (MP) till lekmannarevisorsersättare i Kretia i Uppsala 

Kvarngärdet AB, 
13. att utse Kjell Dahlström (MP) till lekmannarevisorsersättare i Uppsalahem 

Eksätragården AB, samt 
14. att utse Kjell Dahlström (MP) till lekmannarevisorsersättare i Uppsala Elmer 

AB. 

Yrkanden 

Ordföranden informerar kommunfullmäktige att det inkommit en sen önskan från Per 
Davidsson (M) att entledigandet från uppdraget som lekmannarevisor i stiftelsen Jälla 
egendom ska ske den 31 maj 2021 istället för omedelbart. Kjell Dahlström (MP) föreslås 
därför utses till lekmannarevisor i Jälla egendom från och med den 1 juni 2021. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer valberedningens reviderade förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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§ 89  

Revisorsrapport i enlighet med 7 § Lag 
(2005:590) om insyn i vissa finansiella 
förbindelser med mera 
KSN-2021-01030 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att godkänna revisorsrapporterna för Uppsalahem AB, Uppsala Kommun 
Skolfastigheter AB och Uppsala Vatten och Avfall AB enligt ärendets bilaga 1-3. 

Sammanfattning 

Lagen (2005:590) 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). 
Bolagets revisor ska för varje räkenskapsår granska om redovisningen fullgjorts i 
enlighet med bestämmelserna i denna lag. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 7 april 2021 § 85 
• Tjänsteskrivelse daterad 30 mars 2020 
• Protokollsutdrag från Uppsala Stadshus AB 16 mars 2021 § 13 
• Bilaga 1, Uppsalahem AB:s redovisning samt revisionsrapport 
• Bilaga 2, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB:s redovisning samt 

revisionsrapport 
• Bilaga 3, Uppsala Vatten och Avfall AB:s redovisning och revisionsrapport 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detsamma. 
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§ 90  

Redovisning av motioner som inte slutgiltigt 
behandlats av fullmäktige 
KSN-2021-00240 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att lägga redovisningen till handlingarna. 

Sammanfattning 

I kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 12) anges att kommunstyrelsen under april 
månad 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 2 mars 2021. 
Sammanställningen återges som bilaga. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 7 april 2021 § 86 
• Arbetsutskottets förslag 9 mars 2021 § 74 
• Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2021 
• Bilaga, Sammanställning över motioner som inte slutgiltigt behandlats av 

fullmäktige 

Yrkanden 

Erik Pelling (S) och Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Simon Alm (-), Stefan Hanna (-), Margit Borgström (KD), David Perez (SD) och Jonas 
Segersam (KD) yrkar: 
att kommunstyrelsen senast i juni år 2021 återkommer till fullmäktige med förslag på 
rutiner för att framledes med säkerhet kunna återkomma till fullmäktige med förslag till 
beslut inom ett år från inlämnande av motion samt förslag på garanterad årlig kapacitet 
vad gäller antal svar på motioner. 
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Beslutsgång 

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

Ordföranden ställer därefter Simon Alm (-) med fleras yrkande mot avslag. 

Votering begärs och genomförs. 

Avslag till Simon Alm (-) med fleras yrkande röstar JA, bifall till detsamma röstar NEJ. 

Med 64 ja-röster mot 17 nej-röster avslår kommunfullmäktige Simon Alm (-) med fleras 
tilläggsyrkande. 

Ja-röst avger Erik Pelling (S), Maria Gauffin Röjestål (S), Gustaf Lantz (S), Eva 
Christiernin (S), Erik Dagnesjö (S), Asal Gohari (S), Ulrik Wärnsberg (S), Inga–Lill Sjöblom 
(S), Klas–Herman Lundgren (S), Agneta Gille (S), Carl Lindberg (S), Ylva Stadell (S), Björn 
Wall (S), Hilde Klasson (S), Mattias Kristenson (S), Loa Mothata (S), Rafael Waters (S), 
Pavlos Cavelier Bizas (S), Agneta Erikson (S), Anders Grönvall (S), Fredrik Ahlstedt (M), 
Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M), Magnus Åkerman (M), Cecilia Forss 
(M), Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Anna–Karin 
Westerlund (M), Robin Kronvall (M), Fredrik Hultman (M), Tobias Smedberg (V), Hanna 
Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), Ingela Ekrelius (V), Lalla 
Andersson (V), Rigmor Stenmark (C), Mattias Johansson (C), Olle 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), Mats Dafnäs (L), Linda Eskilsson (MP), Rickard 
Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström Källström (MP), Charles Pylad 
(MP), Per Eric Rosén (MP), Patrik Hedlund (S), Gunnar Hedberg (M), Roine Thunberg (M), 
Inger Söderberg (M), Anette Fischer (V), Per–Olof Forsblom (V) och Peter Nordgren (L). 

Nej-röst avger Therese Rhann (-), Stefan Hanna (–), Simon Alm (-), David Perez (SD), 
Linnea Bjuhr (SD), Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), Jonas Segersam (KD), 
Sarah Havneraas (KD), Margit Borgström (KD), Christian Hermanson (KD), Eva Moberg 
(KD), Lovisa Johansson (FI), Simon Pettersson (SD), Kent Kumpula (SD), Alexander 
Oscarsson (KD) och Josef Safady Åslund (FI). 
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Reservationer 

Närvarande ledamöter (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonas Segersams 
(KD) yrkande och lämnar följande skriftliga reservation: 
Vi har flertalet gånger påpekat hur demokratin brister i Uppsala, och detta är tyvärr ännu 
ett exempel. Detta grundar sig i situationen med ett minoritetsstyre som många gånger 
agerar på ett sätt som gör att den demokratiska legitimiteten blir ännu svagare. För att 
kunna styra en kommun krävs ordning och reda, uppenbarligen har inte konstellationen 
S L och MP lagt en grund så att man kan säga att denna princip följs, utan det är i stället 
arvoderade poster, och politiskt spel som kommer i förgrunden.  
Det var positivt att styret bifölls Fredrik Ahlstedts yrkande att uppdra till 
kommunledningskontoret att redovisa balansen av motioner för kommunstyrelsens 
arbetsutskott en gång per månad.  
Vi yrkade också bifall till Simon Alms yrkande i kommunstyrelsen vilket tyvärr inte bifölls:  
Att kommunstyrelsen senast i juni år 2021 återkommer till fullmäktige med förslag på 
rutiner för att framledes med säkerhet kunna återkomma till fullmäktige med förslag till 
beslut inom ett år från inlämnande av motion samt förslag på garanterad årlig kapacitet 
vad gäller antal svar på motioner. Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Särskilda yttranden 

Fredrik Ahlstedt (M) lämnar följande skriftliga reservation: 
Det är en ohållbar situation att det tar så lång tid att behandla inkomna motioner. Därför 
är det positivt att vårt yrkande om att uppdra till kommunledningskontoret att redovisa 
balansen av motioner för kommunstyrelsens arbetsutskott en gång per månad bifölls. 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Både för en effektivare handläggning av motioner samt för att utveckla 
kommunfullmäktiges arbete borde liknande motioner kunna grupperas och behandlas 
samtidigt. Samtidigt både under beredningen och i samband med debatter i 
kommunfullmäktige. Jag tycker att Simon Alms yrkande om att ta fram ett förslag till 
Kommunfullmäktige hur detta kan skötas bättre var bra. 
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§ 91  

Svar på motion om en sjuk kommun från 
Jonas Petersson (C) 
KSN-2019-03071 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Jonas Petersson (C) föreslår i en motion väckt 7 oktober 2019  

- att uppdra till kommunstyrelsen att kartlägga och analysera sjukfrånvaron i 
Uppsala kommun och redovisa resultatet. Redovisningen bör bland annat visa 
hur sjukfrånvaron i Uppsala skiljer sig åt mellan olika verksamheter, hur den 
utvecklats över tid i Uppsala kommun, vilka de primära orsakerna till kortvarig 
respektive långvarig sjukfrånvaro är, samt hur sjukfrånvaron i Uppsala 
kommun skiljer sig från andra aktörer i välfärdssektorn i Uppsala kommun 
(friskolor, äldre- och omsorgsboenden i privat regi, et cetera.) 

- att uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med äldrenämnden och 
utbildningsnämnden, samt i dialog med berörda fackföreningar, utforma, 
genomföra och utvärdera evidensbaserade åtgärder för minskad sjukfrånvaro i 
utvalda delar av nämndernas verksamhet. Resultatet av genomförda projekt 
ska redovisas för kommunstyrelsen senast i juni 2022. 

- att upp till 5 miljoner kronor från kommunstyrelsens ram viks för att finansiera 
de åtgärder som förefaller mest lovande för att minska kommunens 
sjukfrånvaro. 

- att uppdra till kommunstyrelsen att undersöka möjligheterna till samarbete 
med och medfinansiering från exempelvis AFA Försäkring, Försäkringskassan, 
Forte, Arbetsmiljöverket, Vinnova, universitet/högskolor och andra relevanta 
aktörer. 
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Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 7 april 2021 § 88 
• Arbetsutskottets förslag 2 mars 2021 § 64 
• Tjänsteskrivelse daterad 17 februari 2021 
• Bilaga, Motion om en sjuk kommun från Jonas Petersson (C) 

Yrkanden 

Loa Mothata (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Jonas Petersson (C) och Josef Safady Åslund (FI) yrkar bifall till motionen. 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionens första att-sats. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag mot Jonas Petersson (C) med 
fleras yrkande att motionens första att-sats ska bifallas och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Ordförandens ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Jonas Petersson (C) med 
fleras yrkande att motionens andra, tredje och fjärde att-sats ska bifallas och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonas Peterssons 
(C) yrkande och lämnar följande skriftliga reservation: 
Uppsala kommuns verksamhet har nio inriktningsmål varav ett är att Uppsala kommuns 
medarbetare ska ha bra arbetsvillkor. I såväl min motion som i ärendets föredragning 
lyfts att Uppsala kommun inte är något föredöme vad gäller sjukfrånvaro. I 
föredragningen pekas emellertid på att enstaka lyckade projekt genomförts där det mest 
framgångsrika beräknas ha halverat sjukfrånvaron. Det visar att sjukfrånvaron går att 
sänka och att Uppsala kommun kan bli en bättre arbetsgivare om bara den politiska 
viljan finns. Att då inte bifalla motionen och bland annat söka samarbete för minskad 
sjukfrånvaro är sjukt beklagligt. 

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

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Det är viktigt att analysera huvudskälen till varför olika verksamheter har kraftigt 
avvikande sjukskrivningar jämfört med de kommuner som har låga sjukskrivningstal. 
Motionen beskriver väl att sjukfrånvaron i svenska kommunala verksamheter är hög i 
jämförelse med privata och statliga arbetsgivare. Det är särskilt anmärkningsvärt att 
sjukfrånvaron inom Uppsala kommun kraftigt avviker från motsvarande frånvaro bland 
privata arbetsgivare. Utredningen borde inkludera att försöka hitta förklaringar till varför 
det kan vara så stora skillnader. 
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§ 92  

Svar på motion om barns utsatthet för våld i 
hemmet från Lovisa Johansson (FI) och Stina 
Jansson (FI) 
KSN-2019-03838 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att anse motionens två första att-satser vara besvarade, samt 
2. att uppdra till socialnämnden att inom HSVO Uppsala arbeta för ett utökat 

samarbete mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin med 
särskild inriktning på barn som bevittnat eller utsatts för våld i familjen.   

Sammanfattning 

Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) yrkar i en motion väckts vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 9 december 2019  

- att det ska inte vara möjligt att tvinga barn över 7 år till boende hos eller 
kontakt med en förälder mot barnets uttryckliga vilja, oavsett om brott har 
styrkts eller inte,  

- att umgängesarrangemang med en våldsam förälder som barnet ändå vill ha 
kontakt med ordnas på ett sätt som är säkert för den våldsutsatta och barnet. 
Endast kvalificerad personal med våldskompetens ska då tjänstgöra.  

- att samarbetet mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin 
förbättras med särskild inriktning på barn som bevittnat eller utsatts för våld i 
familjen. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 7 april 2021 § 89 
• Arbetsutskottets förslag 23 mars 2021 § 91 
• Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021 
• Bilaga 1, Motion om barns utsatthet för våld i hemmet från Lovisa Johansson 

(FI)  
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från socialnämnden 17 februari 2021 
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Yrkanden 

David Perez (SD), Asal Gohari (S), Sarah Havneraas (KD), Therez Almerfors (M), Per-Olof 
Forsblom (V), Viviane Obaid (C) och Anders A. Aronsson (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag med 
ändringen att den andra att-satsen i motionen ska bifallas.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Lovisa Johansson (FI) med fleras 
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Särskilda yttranden 

Lovisa Johansson (FI) lämnar följande särskilda yttrande: 
Det är med glädje vi ser att Uppsala kommun kommer att genomföra motionsförslaget 
om att samarbetet mellan socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin förbättras 
med särskild inriktning på barn som bevittnat eller utsatts för våld i familjen. För barnens 
bästa. 
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§ 93  

Svar på motion om våldet går inte i pension 
från Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson 
(FI) 
KSN-2019-03843 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Stina Jansson (FI) och Lovisa Johansson (FI) föreslår i en motion väckt 9 december 
2019 att  

- utreda hur kommunens vårdpersonal kan kompetensutbildas i att upptäcka 
våld och dess olika uttryck  

- uppdra åt äldrenämnden att införa rutiner för misstanke och upptäckande av 
våld mot och våld i nära relationer hos kommunens brukare av 
äldreomsorgen, samt  

- uppdra åt äldrenämnden att utreda hur screening-processer inom äldrevården 
på bästa sätt kan användas för att upptäcka våld och våld i nära relationer. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 7 april 2021 § 90 
• Arbetsutskottets förslag 23 mars 2021 § 92 
• Tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2021 
• Bilaga 1, Motion om våldet går inte i pension från Lovisa Johansson (FI) och 

Stina Jansson (FI) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från äldrenämnden 28 januari 2021 

Yrkanden 

Cecilia Forss (M), Eva Christiernin (S), Eva Moberg (KD), Per-Olof Forsblom (V) och 
Rigmor Stenmark (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) yrkar bifall till motionen. 

Linnea Bjuhr (SD) yrkar att motionens två första att-satser besvaras samt bifall till 
motionens tredje att-sats. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först Lovisa Johansson (FI) med fleras yrkande mot Linnea Bjuhrs 
(SD) yrkande i en kontrapropositionsvotering och finner att kommunfullmäktige utser 
Lovisa Johansson (FI) med fleras yrkande till motförslag. 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Lovisa Johansson (FI) med 
fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer 

Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Linnea Bjuhrs 
(SD) yrkande. 
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§ 94  

Svar på motion om att i skrivelser från 
kommunen inkludera fler former av våld i 
relationer från Lisen Burmeister (SD) 
KSN-2020-00804 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Lisen Burmeister (SD) föreslår i en motion väckt 24 februari 2020 att kommunen i sina 
skrivelser tar bort formuleringen ”mäns våld mot kvinnor” utan istället använder 
benämningen ”våld i nära relationer” om det inte specifikt gäller enbart den typen av 
våld, och att i tryckta skrivelser ändra formuleringen av ”mäns våld mot kvinnor” till 
”våld i nära relationer” när det är dags för nytryck. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 7 april 2021 § 91 
• Arbetsutskottets förslag 23 mars 2021 § 93 
• Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021 
• Bilaga 1, Motion om att inkludera fler former av våld från Lisen Burmeister (SD) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från socialnämnden 17 februari 2021 

Yrkanden 

Hanna Victoria Mörck (V), Asal Gohari (S), Lovisa Johansson (FI), Per Eric Rosén (MP),  
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Linnea Bjuhr (SD) och Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen. 

Jonas Segersam (-) yrkar: 
att besvara motionens första att-sats 
att avslå motionens andra att-sats. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer först Linnea Bjuhr (SD) med fleras yrkande mot Jonas Segersams 
(KD) yrkande i en kontrapropositionsvotering och finner att kommunfullmäktige utser 
Linnea Bjuhr (SD) med fleras yrkande till motförslag. 

Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Linnea Bjuhr (SD) med 
fleras yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Reservationer 

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

Närvarande ledamöter (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonas Segersams 
(KD) yrkande och lämnar följande skriftliga reservation: 
I motionens första attsats föreslås att kommunen ska skriva ”våld i nära relationer” i 
stället för ”mäns våld mot kvinnor” om inte ärendet specifikt gäller enbart den typen av 
våld. Det är förstås rimligt. Det finns däremot ingen anledning att ensidigt ersätta det ena 
med det andra i alla kommunens dokument, eftersom det finns goda skäl att särskilja 
olika typer av relationsnära våld. Mäns våld mot kvinnor är exempelvis dödligare än 
andra typer av relationsnära våld, och behöver ges särskilt utrymme. Det i sig betyder 
dock inte att kommunen ska underlåta att jobba med kvinnors våld mot män och våld i 
samkönade relationer. 
Vi reserverar oss mot beslutet att avslå vårt förslag att med ovanstående yttrande 
besvara motionens första attsats. 

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

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 95  

Svar på motion om kostnadsfria mensskydd 
från Stina Jansson (FI) och Lovisa Johansson 
(FI) 
KSN-2020-01319 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 
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§ 96  

Svar på motion om lokal flaggdag från Mattias 
Johansson (C) 
KSN-2020-01620 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 
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§ 97  

Svar på motion om kommunalt 
beredskapslager från Tobias Smedberg (V) 
KSN-2020-01621 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 
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§ 98  

Svar på motion om upprustning och 
plantering av träd och grönska i Uppsala från 
Mats Åhlund (C) 
KSN-2020-02125 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 
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§ 99  

Svar på motion om återkopplingstid vid 
föreningars ärenden med Uppsala kommun 
från Stefan Hanna (-) 
KSN-2020-02127 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 
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§ 100  

Svar på motion om demensförebyggande 
arbete från Linnea Bjuhr (SD) 
KSN-2020-02782 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 
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§ 101  

Svar på motion om friytor på förskolor från 
Lisen Burmeister (SD) 
KSN-2020-02783 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 
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§ 102  

Interpellation om otryggheten i Storvreta från 
Jonas Segersam (KD) 
KSN-2021-00941 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 
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§ 103  

Interpellation om sjukskrivningar på grund av 
stressrelaterad psykisk ohälsa från Evelina 
Solem (KD) 
KSN-2021-00942 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 
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§ 104  

Interpellation om att motverka övergrepp 
inom idrott från Linnea Bjuhr (SD) 
KSN-2021-00935 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 
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§ 105  

Interpellation om digitalt utanförskap för 
personer med intellektuell 
funktionsnedsättning från (FI) 
KSN-2021-00938 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 
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§ 106  

Interpellation om medborgardialoger från 
Karolin Lundström (V) 
KSN-2021-00940 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 
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§ 107  

Interpellation om framtidens skyddsrum från 
Jonas Petersson (C) 
KSN-2021-00939 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 
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§ 108  

Interpellation om demokrati från Jonas 
Segersam (KD) 
KSN-2021-00936 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 
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§ 109  

Fråga om svanar från Lisen Burmeister (SD) 
KSN-2021-00095 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 
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§ 110  

Fråga om PFAS från Mats Åhlund (C) 
KSN-2021-00095 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 
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§ 111  

Fråga om tidsstyrning av tunga lastbilar från 
Jonas Petersson (C) 
KSN-2021-00095 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 
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	Beslut

	§ 104
	Interpellation om att motverka övergrepp inom idrott från Linnea Bjuhr (SD)
	Beslut

	§ 105
	Interpellation om digitalt utanförskap för personer med intellektuell funktionsnedsättning från (FI)
	Beslut

	§ 106
	Interpellation om medborgardialoger från Karolin Lundström (V)
	Beslut

	§ 107
	Interpellation om framtidens skyddsrum från Jonas Petersson (C)
	Beslut

	§ 108
	Interpellation om demokrati från Jonas Segersam (KD)
	Beslut

	§ 109
	Fråga om svanar från Lisen Burmeister (SD)
	Beslut

	§ 110
	Fråga om PFAS från Mats Åhlund (C)
	Beslut

	§ 111
	Fråga om tidsstyrning av tunga lastbilar från Jonas Petersson (C)
	Beslut


