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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. 

Kommunfullmäktige kallas till 
sammanträde måndagen den 1 mars 
2021 

Plats och tid 
Uppsala Konsert & Kongress sal B samt på distans, klockan 13:15. 

Om sammanträdet 

På grund av den fortsatt höga risken för smittspridning och de rådande 
rekommendationerna uppmanas samtliga ledamöter och ersättare att delta på 
distans. 

Önskar du tillgång till en egen plats för distansdeltagande kan det ordnas i separat sal 
på UKK. Anmäl i så fall intresse till kommunfullmäktiges sekreterare senast onsdagen 
den 24 februari klockan 12:00. 

Hålltider 

12:45-13:15 Inloggning i Zoom och KF-Möte. Ersättning utgår från klockan 12:45 för de 
som loggar in då. 

13:15 Sammanträdet inleds med nya frågor samt bordlagda interpellationer fram till 
klockan 14:30 då beslutsärendena påbörjas. 

Gemensamma pauser 15:00-15:15, 16:30-16:35, 18:00-19:00, 20:30-20:35 

Justering 

Fullmäktiges protokoll föreslås denna gång justeras av Liberalerna och Vänsterpartiet 
onsdagen den 10 mars 2021 klockan 17.15 på Stationsgatan 12. 

Ordförande  
Eva Edwardsson (L) 

Sekreterare  
John Hammar, john.hammar@uppsala.se 

  

Kommunfullmäktige Datum: 
Kallelse 2021-02-18 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Föredragningslista  

1. Val av justerare samt justeringsdag  

2. Fastställande av föredragningslista  

3. Inlämnade frågor 1 mars 2021 
 
KSN-2021-00095 
  

 

4. Inlämnade interpellationer 1 mars 2021 
 
KSN-2021-00094 
  

 

5. Inlämnade motioner 1 mars 2021 
 
KSN-2021-00093 
  

 

6. Anmälningsärenden 1 mars 2021 
 
KSN-2021-00096 
  

 

7. Avsägelser och entlediganden 1 mars 2021 
 
KSN-2021-00092 
  

 

8. Fyllnadsval 1 mars 2021 
 
KSN-2021-00092 
 
 

 

9. Val av nämndemän till Uppsala tingsrätt för mandatperioden 1 januari 2020 - 
31 december 2023 
 
KSN-2019-2385 
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10. Ändring och utökning av kommunalråds tjänstgöringsgrad 
 
KSN-2020-03541 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 10 februari 2021 § 10 
• Arbetsutskottets förslag 26 januari 2021 § 25 
• Tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2021 

  

 

11. Policy för samverkan med aktörer i föreningslivet och det fria kulturlivet 
 
KSN-2020-01382 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 10 februari 2021 § 11 
• Arbetsutskottets förslag 19 januari 2021 § 10 
• Tjänsteskrivelse daterad den 13 november 2020 
• Bilaga 1, förslag till policy för samverkan med aktörer i föreningslivet och 

det fria kulturlivet 
• Bilaga 2, tidigare policy för samverkan med den ideella sektorn 
• Bilaga 3, förslag till riktlinje för föreningsbidrag och bidrag till det fria 

kulturlivet 
• Bilaga 4, dokumentation från beredningskonferens 

  

 

12. Revidering av beslut i Mål och budget 2021–2023 avseende avgift och taxa för 
Uppsala Vatten och Avfall AB 
 
KSN-2020-03792 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 10 februari 2021 § 12 
• Arbetsutskottets förslag 2 februari 2021 § 35 
• Tjänsteskrivelse daterad 20 januari 2021 
• Bilaga 1 - reviderade föreskrifter om taxa för den allmänna vatten- och 

avloppsanläggningen i Uppsala kommun 
  

 

13. Revidering av Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i 
Uppsala kommun med anledning av det nya arenabolaget 
 
KSN-2018-1224 
 
Beslutsunderlag  

• Kommunstyrelsens förslag 10 februari 2021 § 13 
• Arbetsutskottets förslag 19 januari 2021 § 11 
• Tjänsteskrivelse daterad 23 december 2020 
• Bilaga 1, protokoll från arvodesberedningens sammanträde 30 november 

2020 
• Bilaga 2, ersättningsreglernas bilaga 2 enligt föreliggande förslag till beslut 
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14. Revidering av vattenprogram för Uppsala kommun 
 
KSN-2019-1816 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 10 februari 2021 § 14 
• Arbetsutskottets förslag 26 januari 2021 § 27 
• Tjänsteskrivelse daterad 26 oktober 2020 
• Bilaga 1, Vattenprogram för Uppsala kommun  
• Bilaga 2, Handlingsplan för Vattenprogram för Uppsala kommun 

  

 

15. Handlingsplan för VA-utbyggnad 
 
KSN-2020-02640 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 10 februari 2021 § 15 
• Arbetsutskottets förslag 26 januari 2021 § 28 
• Tjänsteskrivelse daterad 14 januari 2021 
• Bilaga 1, förslag till handlingsplan för VA-utbyggnad inklusive bilaga 

  

 

16. Svar på motion kopplat till planer på en större tågdepå i Uppsala kommun från 
Stefan Hanna (-) 
 
KSN-2019-2059 
  

 

17. Svar på motion om bildande av kulturreservat Seminariet från  
Karin Ericsson (-) 
 
KSN-2020-00481 
  

 

18. Svar på motion om införande av e-petitioner från Linnea Bjuhr (SD) 
 
KSN-2020-01318 
  

 

19. Svar på motion om att räkna biologisk mångfald vid exploatering i Uppsala 
kommun från Jonas Petersson (C) med flera 
 
KSN-2020-02108 
  

 

 Interpellationer  
20. Interpellation om beredskapen inom vård och omsorg från Diana Zadius (C) 

 
KSN-2020-03694 
 

 

21. Interpellation om elförsörjningen i Uppsala från Leif Bodström (KD) 
 
KSN-2021-00513 
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