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kommun 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

Närvarande ledamöter och ersättare vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars 2020 

Närvarande ledamöter Paragrafer Tjänstgörande ersättare Paragrafer 
Erik Pelling (S) Fredrik Hultman (M) 
Caroline Hoffstedt (S) Artemis Lumarker (V) 107-150 
Eva Christiernin (S) Per Eric Rosen (MP) 
Erik Dagnesjö (S) 
Asal Gohari (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Agneta Gille (S) 
Ylva Staden (S) 
Hilde Klasson (S) 
Pavlos Cavelier Bizas (S) 
Fredrik Ahlstedt (M) 
Therez Almerfors (M) 
Magnus Åkerman (M) 
Markus Lagerquist (M) 
Mats Gyllander (M) 
Madeleine Andersson (M) 
Tobias Smedberg (V) 97-106 
Hanna Victoria Mörck (V) 
Karolin Lundström (V) 
Ingela Ekrelius (V) 
Magne Björklund (V) 
Stefan Hanna (-) 
Mattias Johansson (C) 
Jonas Petersson (C) 
Diana Zadius (C) 
Mohamad Hassan (L) 
Eva Edwardsson (L) 
Anders A. Aronsson (L) 
Amanda Kanange (L) 
Simon Alm (-) 
David Perez (SD) 
Linnea Bjuhr (SD) 
Rebecka Tyrheim (SD) 
Jonas Segersam (KD) 
Sarah Havneraas (KD) 
Eva Moberg (KD) 
Rickard Malmström (MP) 
Lars Friberg (MP) 
Lovisa Johansson (Fl) 

Justerandes. ignatur 

4e 

Utdragsbestyrkande 

A) 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§97 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utse Eva Christiernin (S) och Jonas Petersson (C) till justerare, 
2. att utse Pavlos Cavelier Bizas (S) och Diana Zadius (C) ersättare för justerarna, 

samt 
3. att justeringen äger rum torsdagen den 2 april 2020 klockan 17.15 på 

Stationsgatan 12. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§98 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att lägga till informationsärende om kommunens hantering av Coronaviruset 
till föredragningslistan, 

2. att tidigarelägga ärende 14. Ändringsbudget 2020 så att ärendet behandlas 
efter ärende 9. Val av nämndemän till Uppsala tingsrätt för mandatperioden 1 
januari 2020 - 31 december 2023, 

3. att bordlägga ärende 12. Program för äldrevänlig kommun, 
4. att bordlägga ärende 15-53, det vill säga samtliga motioner, interpellationer 

och frågor på föredragningslistan, 
5. att lägga till val av begravningsförrättare till fyllnadsvalen, samt 
6. att med ändringarna ovan fastställa föredragningslistan. 

Yrkanden 

Eva Edwardsson (L) yrkar att informationsärende om kommunens hantering av 
Coronaviruset läggs till föredragningslistan samt att ärende 15-53, det vill säga 
samtliga motioner, interpellationer och frågor på föredragningslistan bordläggs. 

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar att ärende 14. Ändringsbudget 
2020 tidigareläggs och behandlas efter valärendena. 

Jonas Petersson yrkar att ärende 12. Program för äldrevänlig kommun bordläggs. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer de framställda yrkandena mot avslag och finner att fullmäktige 
bifaller de föreslagna ändringarna. 

Sammanfattning 

Efter behandlingen av § 110 beslutade kommunfullmäktige på förslag av ordförande 
att lägga till val av begravningsförrättare till fyllnadsvalen. 

Justerandes signatur 

iZig 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-03-30 

 

§99 

Information om kommunens hantering av 
Coronaviruset 

Krisledningsnämndens tillika kommunstyrelsens ordförande Erik Petting (S) informerar 
kommunfullmäktige om krisledningsnämndens arbete och vilka beslut nämnden 
fattat. 

Säkerhetschef Anders Fridborg informerar kommunfullmäktige om Uppsala kommuns 
krisledningsorganisation och om det arbete den gjort sedan den aktiverades i 
samband med den uppkomna situationen med Coronaviruset. 

Justerandes signatur 

, , 9 
, 

Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§100 

Anmätningsärenden 30 mars 2020 

KSN-2020-00026 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

Anmälningsärenden: 

• Revisionsrapport: Granskning av komponentavskrivningar i 
koncernredovisningen 

• Revisionsrapport: Uppföljning avseende granskning av bolagsstyrning i ett 
koncernperspektiv 

• Revisionsrapport: Granskning av kommunens informationssäkerhet 
• Revisionsrapport: Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen 
• Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda gynnande beslut enligt 

socialtjänstlagen fjärde kvartalet 2019 
• Protokoll från krisledningsnämndens sammanträde 16 mars 2020 
• Protokoll från krisledningsnämndens sammanträde 20 mars 2020. 
• Protokoll från krisledningsnämndens sammanträde 27 mars 2020 
• Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige (KD) 
• Ny ersättare i kommunfullmäktige (V). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

,.g g 
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Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-03-30 

 

§101 

Inlämnade frågor 30 mars 2020 

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att medge att frågorna får framställas och besvaras vid fullmäktiges 
kommande sammanträde den 27 april 2020. 

Inlämnade frågor: 

• Fråga om öppna sammanträden från Stina Jansson (Fl) 
• Fråga om etableringen av nyanlända kvinnor från Sarah Havneraas (KD) 

Justerandes signatur 
- 

Utdragsbestyrkande 

dg 



Uppsala 
kommun 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§102 

Inlämnade interpellationer 30 mars 2020 

KSN-2020-00024 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att interpellation om nollställning från Tobias Smedberg (V) inte får ställas, 
samt 

2. att övriga listade interpellationer får framställas och besvaras vid fullmäktiges 
kommande sammanträde den 27 april 2020. 

Reservation 

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

Yrkande 

Tobias Smedberg (V) yrkar att Interpellation om nollställningar från Tobias Smedberg 
(V) ska få ställas. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot Tobias Smedbergs (V) yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

, 



Uppsala 
kommun 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges ordförande har gått igenom de inlämnade interpellationerna 
och lämnar här sitt förslag till beslut samt motivering. 

I kommunfullmäktiges reglemente framgår att en interpellation: 
1. ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller ett bolags 

handläggning 
2. får inte avse allmänpolitiska frågor, 
3. får inte avse frågor som nämnderna enligt särskilda författningar självständigt 

prövar 
4. bör endast väckas i frågor av större intresse för kommunen. 

Fullmäktiges ordförande lägger förslag till beslut om interpellationen får ställas eller 
inte. Fullmäktige beslutar i frågan utan föregående debatt. 

Interpellation om nollställning från Tobias Smedberg (V) berör relationen mellan en 
privat fastighetsägare och dess hyresgäster och är därför inte ett ämne som hör till 
fullmäktiges, en nämnds eller ett bolags handläggning. Interpellationen föreslås därför 
inte få ställas. 

Inlämnade interpellationer: 

• Interpellation om nollställningar från Tobias Smedberg (V) 
• Interpellation om ökad ekonomisk press ger ökad stress i socialnämnden från 

Per-Olof Forsblom (V) 
• Interpellation om familjehem från Jonas Segersam (KD) 
• Interpellation om familjerådgivningen från Jonas Segersam (KD) 
• Interpellation om pensioner och klimatavtryck från Lovisa Johansson (Fl) 
• Interpellation om utvecklingsarbete mot våld från Lovisa Johansson (Fl). 

Justerandes signatur 
- 

Utdragsbestyrkande 

4,s  A9 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§103 

Inlämnade motioner 30 mars 2020 

KSN-2020-00023 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Inlämnade motioner: 

• Motion om införande av e-petitioner från Linnea Bjuhr (SD) 
• Motion om utdelning av stipendium till skolklasser för högsta meritvärde samt 

för största förbättring av meritvärde från Linnea Bjuhr (SD) 
• Motion om att anlägga matbodar för uthyrning från David Perez (SD) 
• Motion om kostnadsfria mensskydd från Stina Jansson och Lovisa Johansson 

(Fl) 
• Motion om manligt självansvar i skolan från Stina Jansson (Fl). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§104 

Avsägelser och entlediganden 30 mars 2020 

KSN-2020-00036 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att entlediga Lennart Köhler (MP) från uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden, 

2. att entlediga Rikard Steinholtz (M) från uppdraget som ledamot i gatu- och 
samhällsmiljönämnden, 

3. att entlediga Fredrik Björkman (M) från uppdraget som ersättare i gatu- och 
samhällsnniljönärnnden. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

477-/ 
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Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-03-30 

 

§105 

Fyllnadsval 30 mars 2020 

KSN-2020-00036 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utse Katarina Reigo (M) till ersättare i utbildningsnämnden, 
2. att utse Karin Lamberg (C) till ersättare i idrotts- och fritidsnämnden, 
3. att utse Vania Luque Orrego (S) till ersättare i arbetsmarknadsnämnden, 
4. att utse Fredrik Björkman (M) till ledamot i gatu- och samhällsmiljönämnden, 
5. att utse Mats Gyllander (M) till ersättare i gatu- och samhällsmiljönämnden, 
6. att utse Magnus Åkerman (M) till begravningsförrättare till och med den 31 

december 2020, samt 
6. att bordlägga valet av en ledamot (MP) i utbildningsnämnden. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
, 
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Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-03-30 

 

§106 

Val av nämndemän till Uppsala tingsrätt för 
mandatperioden 1 januari 2020 - 31 december 
2023 

KSN-2019-2385 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att utse Sigurdur Hafthorsson (MP) till nämndeman vid Uppsala Tingsrätt för 
mandatperioden 1 januari 2020 -31 december 2023. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har under hösten 2019 utsett nämndemän till Uppsala tingsrätt 
för mandatperioden 1 januari 2020-31 december 2023. Vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 24 februari 2020 bordlades valet av en nämndeman från (MP). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

43 
C—_-- — 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§107 

Ändringsbudget 2020 

KSN-2020-01013 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att ge 
förvaltningsorganisationen möjlighet till beredning, analys och 
konsekvensbeskrivning. 

Reservation 

Närvarande ledamöter(M), (V), (C), och (KD), reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande och lämnar följande skriftliga reservation: 
/ år har riksdagen fattat beslut om ändringsbudget som för Uppsala kommuns del 
betyder ett tillskott på 117 miljoner kronor. Eftersom styret (S, L, och MP) inte har tagit 
några initiativ att lägga fram ett förslag på hur dessa pengar, avsedda för att stärka 
välfärden i regioner och kommuner, föreslog V, M, C, och KD en ändringsbudget för 45 av 
dessa miljoner. 

I Uppsala ser vi hur otryggheten breder ut sig, hur socialtjänsten får in allt fler 
orosanmälningar och hur bristen på platser i förskolan kvarstår. I Uppsala kommun vill 
därför M, V, C och KD säkerställa att delar av det ökade statsbidraget går till insatser som 
gör skillnad direkt. Förvaltningarna och verksamheterna har sedan lång tid pekat på att 
behovet finns i dessa verksamheter här och nu. 

Trots rådande läge där delar av vårt förslag hade kunnat göra nytta för uppsalaboma 
även i kristider har kommunstyrelsens ordförande under denna process inte låtit detta 
förslag beredas av kommunens tjänstemän, varken till kommunstyrelsens arbetsutskott 
(20-03-03) eller till kommunstyrelsen (20-03-11). Nu väljer styrets partier att tillämpa 
minoritetsåterremiss i kommunfullmäktige, vilket därmed ytterligare drar ut på ärendet. 
Vi anser att kommunens nämnder bör få besked så fort som möjligt om sin ordinarie 
budgetram och hade därför velat fatta beslut vid detta 
kommunfullmäktigesammanträdet. Det finns ett stort behov av att Uppsala kommuns 
nämnda verksamheter får det tillskott vi föreslog i ändringsbudgeten för 2020 och vi 
reserverar oss därför mot beslutet om att minoritetsåterremittera ärendet. 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sida 15 (63) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

Yrkanden 

Erik Pelling (S), Mohamad Hassan (L), Caroline Hoffstedt (S) och Eva Christiernin (S) 
yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering: 
Att ha ordning och reda i kommunens ekonomi är alltid viktigt. Under en extraordinär 
händelse så som smittspridningen av COVID-19 utgör, är det ännu viktigare. Ärenden av 
ekonomisk betydelse bör beredas av förvaltningsorganisationen och dess konsekvenser 
analyseras innan beslut fattas. Genom förslaget till beslut från Moderaterna, 
Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet äventyras kommunens 
budgetdisciplin. Självklart är de ökade resurser som nu kommer från beslutet i Riksdagen 
både nödvändiga och välkomna. Men nu fördelar oppositionen en stor del av dessa 
medel på ett helt godtyckligt sätt utan eftertanke och utan att kommunens ekonomistab 
och berörda förvaltningar haft en möjlighet att bereda och konsekvensbeskriva 
förslagen. Vi yrkar därför återremiss för att ge förvaltningsorganisationen möjlighet till 
beredning, analys och konsekvensbeskrivning. 

Fredrik Ahlstedt (M), Tobias Smedberg (V), Jonas Segersam (KD) och Jonas Petersson 
(C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och att ärendet ska avgöras idag. 

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Simon Alm yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt: 
(1) i första hand att lägga till att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 10 miljoner 
kronor till en engångssatsning på förebyggande arbete mot Coronaviruset i Uppsala 
kommun 
(2) i andra hand att ändra den femte attsatsen i Uppsalaallainsen+V-förslaget till att 
inom ramen för de 117 miljonerna fördela 9 miljoner kronor till en engångssatsning på 
Uppsala besöksnäring efter att spridningen av Coronaviruset avtagit samt att medlen 
under Coronavirusets tillväxt kan användas till att motverka fortsattspridning i Uppsala 
kommun. 

Linnea Bjuhr (SD) yrkar bifall till att-sats 1-4 i kommunstyrelsens förslag samt: 
(1) i första hand att lägga till att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 10 miljoner 
kronor till en engångssatsning på förebyggande arbete mot Coronaviruset i Uppsala 
kommun 
(2) i andra hand att ändra den femte att satsen i Uppsalaallainsen+V-förslaget till att 
inom ramen för de 117 miljonerna fördela 9 miljoner kronor till en engångssatsning på 
Uppsala besöksnäring efter att spridningen av Coronaviruset avtagit samt att medlen 
under Coronavirusets tillväxt kan användas till att motverka fortsattspridning iUppsala 
kommun. 
(3)! tredje hand avslag på initiativärendets femte att-sats om att justera 2020 års budget 
med att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 9 miljoner till kommunstyrelsen (KS) 
för en engångssatsning på Uppsalas besöksnäring (DUAB). 

Justerandes signatur . , 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

Lovisa Johansson (Fl) yrkar bifall till att-sats 1-4 samt avslag till att-sats 51 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Erik Pelling (S) med fleras återremissyrkande mot att avgöra 
ärendet idag och finner att fullmäktige bifaller Erik Pelling (S) med fleras yrkande. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till att behandla ärendet idag röstar JA. Bifall till Erik Pelling (S) med fleras 
återremissyrkande röstar NEJ. 

Ett ärende som tas upp för första gången ska återremitteras om det begärs av minst en 
tredjedel av de närvarande ledamöterna. 

Med 24 ja-röster mot 17 nej-röster samt 40 frånvarande beslutar kommunfullmäktige 
att återremittera ärendet. 

JA-röst avger Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Magnus Åkerman (M), Markus 
Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Hanna Victoria Mörck (V), 
Karolin Lundström (V), Ingela Ekrelius (V), Magne Björklund (V), Stefan Hanna (-), 
Mattias Johansson (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Simon Alm (-), David 
Perez (SD), Linnea Bjuhr (SD), Rebecka Tyrheim (SD), Jonas Segersam (KD), Sarah 
Havneraas (KD), Eva Moberg (KD), Lovisa Johansson (Fl), Fredrik Hultman (M) och 
Artemis Lumarker (V). 

NEJ-röst avger Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (5), Eva Christiernin (S), Erik Dagnesjö 
(S), Asal Gohari (S), lnga-Lill Sjöblom (S), Agneta Gille (S), Ylva Stadell (S), Hilde Klasson 
(S), Pavlos Cavelier Bizas (S), Mohamad Hassan (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. 
Aronsson (L), Amanda Kanange (L), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (MP) och Per 
Eric Rosen (MP). 

Sammanfattning 

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck 
(V) och Jonas Segersam (KD har vid kommunstyrelsens sammanträde 11 mars 2020 
väckt ett ärende och yrkat att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

• att justera 2020 års budget med att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 8 
miljoner till socialnämnden (SCN) för att stärka arbetet med SSPF i 
mellanstadiet och socialtjänstens arbete med trygghet och fokus på unga tjejer 

• att justera 2020 års budget mer att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 8 
miljoner till socialnämnden (SCN) för att stärka socialtjänstens arbete med att 
möta och utreda barn som är föremål för orosanmälningar 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

i
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

• att justera 2020 års budget med att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 
10 miljoner till utbildningsnämnden (UBN) för att säkra förskoleplatser 

• att justera 2020 års budget med att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 
10 miljoner till omsorgsnämnden (OMN) för att få fram flera LSS-
boendeplatser, samt 

• att justera 2020 års budget med att inom ramen för de 117 miljonerna fördela 9 
miljoner till kommunstyrelsen (KS) för en engångssatsning på Uppsalas 
besöksnäring (DUAB) 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 11 mars 2020 § 82 
• Initiativ om ändringsbudget 2020 från Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors 

(M), Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V) och Jonas Segersam (KD) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§108 

Inriktning för ansökan om stadsmiljöavtal 
gällande spårväg 
KSN-2018-2976 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att det nya ekonomiska 
Läget och coronaviruset gör att ärendet behöver belysas ytterligare. 
Kommunstyrelsen bör även se om det gå att få en bredare majoritet i detta 
stora ärende som påverkar Uppsala över lång tid. 

Reservation 

Närvarande ledamöter (S), (L), (MP) och (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Erik Pelling (S) med fleras yrkande. 

Särskilt yttrande 

Stefan Hanna (-) lämnar följande särskilda yttrande: 
Processen om Uppsala kommuns behov av kapacitetsstark kollektivtrafik har under lång 
tid skötts mycket oprofessionellt och med en ensidig styrning mot en specifik 
tekniklösning, spårväg. Bland annat har ingen alternativt bättre sträckning utretts som 
alternativet längre bussystem, eller annat klokare systemval, bättre skulle kunna nyttja. 

Det är också i ljuset av regionens Trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 2020-2030 
anmärkningsvärt att kommunen lyfter ett ärende om ansökan om statliga bidrag för ett 
spårvägsprojekt som inte ens nämns i ovan regionala program. 

Jag anser också att Uppsalapaketet måste omförhandlas så att Uppsala kommun inte är 
styrda av staten om vari Uppsala kommun en kraftig bostadsexpansion ska genomföras. 
Ett liknande avtal ska inte innehålla tekniska avgränsningar avseende kapacitetsstarka 
systemalternativ. 

Yrkanden 

Erik Pelling (S), Hanna Victoria Mörck (V), Mohamad Hassan (L) och Rickard Malmström 
(MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

,) AD 



Uppsala 
kommun 

Sida 19 (63) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

Fredrik Ahlstedt (M), David Perez (SD), Therese Almerfors (M), Markus Lagerquist (M), 
Linnea Bjuhr (SD), Jonas Petersson (C) och Maffias Johansson (C) yrkar (1) att ärendet 
återremitteras med följande motivering: 
Vi yrkar återremiss på ärendet om spårväg med hänvisning att det nya ekonomiska läget 
och corona viruset gör att ärendet behöver belysas ytterligare. Vi anser också att 
kommunstyrelsen bör se om det gå att få en bredare majoritet i detta stora ärende som 
påverkar Uppsala över lång tid, 

(2) i andra hand att ändra första att-satsen till: att godkänna inriktning för kommande 
ansökan om stadsmiljöavtal gällande BRT, samt 

(3) i tredje hand att ärendet avslås. 

Simon Alm (-) yrkar (1) att ärendet återremitteras för att förbereda en ansökan om rätt 
systemval. 

(2) att i andra hand avslå att-sats 1 i kommunstyrelsens förslag, samt 

(3) att lägga till en attsats som lyder: "att Uppsala kommun lämnar föreningen 
Spårvägsstäderna.", och 

(4) att lägga till en attsats som lyder: "att överlåta huvudansvaret för projektet Uppsala 
spårväg till Region Uppsala där Uppsala kommun är en aktiv part." 

Jonas Segersam (KD) yrkar (1) återremiss med samma motivering som Fredrik Ahlstedt 
(M) med flera, samt 

(2) att i andra hand avslå att-sats 1 i kommunstyrelsens förslag, 

(3) att överlåta huvudansvaret för projektet Uppsala spårväg till Region Uppsala där 
Uppsala kommun är en aktiv part. 

Istället för att-sots 1 i kommunstyrelsens förslag 
4) att omarbeta förslaget för kapacitetsstark kollektivtrafik att enbart omfatta stråket 
Gottsunda -Bergsbrunna ("Ultunalänken") och därmed avstå kommande ansökan om 
stadsmiljöavtal gällande spårväg. 

(5) att sträckningen för kapacitetsstark kollektivtrafik enbart ska omfatta Gottsunda - 
Bergsbrunna enligt ärendet samt tillhörande bilaga 1. 

Stefan Hanna (-) yrkar (1) att ärendet återremitteras och (2) i andra hand att ärendet 
avslås. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Fredrik Ahlstedt (M) med fleras återremissyrkande mot att avgöra 
ärendet idag och finner att fullmäktige bifaller Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 20 (63) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till att behandla ärendet idag röstar JA. Bifall till Fredrik Ahlstedt (M) med fleras 
återremissyrkande röstar NEJ. 

Ett ärende som tas upp för första gången ska återremitteras om det begärs av minst en 
tredjedel av de närvarande ledamöterna. 

Med 22 ja-röster mot 18 nej-röster, 1 som avstår och 40 frånvarande beslutar 
kommunfullmäktige att återremittera ärendet. 

JA-röst avger Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Eva Christiernin (S), Erik Dagnesjö 
(S), Asal Gohari (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Agneta Gille (5), Ylva Stadell (5), Hilde Klasson 
(S), Pavlos Cavelier Bizas (S), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), Ingela 
Ekrelius (V), Magne Björklund (V), Mohamad Hassan (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. 
Aronsson (L), Amanda Kanange (L), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Artemis 
Lumarker (V) och Per Eric Rosen (MP). 

NEJ-röst avger Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Magnus Åkerman (M), Markus 
Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Stefan Hanna (-), Mattias 
Johansson (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Simon Alm (-), David Perez (SD), 
Linnea Bjuhr (SD), Rebecka Tyrheim (SD), Jonas Segersam (KD), Sarah Havneraas (KD), 
Eva Moberg (KD) och Fredrik Hultman (M). 

Avstår gör Lovisa Johansson (Fl). 

Sammanfattning 

Projekt Uppsala spårväg har i uppdrag (kommunstyrelsen 6 februari 2019 att ta fram 
underlag för ett genomförandebeslut för kapacitetsstark kollektivtrafik mellan södra 
Uppsala och Uppsalas centrum till år 2021. 

Genomförandet av Uppsalapaketet förutsätter statlig medfinansiering. En förnyad 
ansökan om stadsmiljöavtal för spårväg behöver därmed göras. Inför ansökan behöver 
inriktning om kollektivtrafikslag beslutas samt detaljplan för linjesträckningen 
påbörjas. 

Kommunfullmäktige föreslås ta ställning till vilken teknisk lösning som Uppsala 
kommun ska ansöka stadsmiljöavtal för. Det slutgiltiga beslutet om spårväg tas dock i 
och med genomförandebeslutet 2021. 

Avseende detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik är målet är att ta fram en 
samrådshandling under 2020. Beslut om sträckningen behöver göras för att gå vidare 
till begäran om planuppdrag. 

Enligt projektdirektivet ska ett jämförelseunderlag för BRT tas fram. Jämförelseut-
redningen är klar och ger en tydlig vägvisning för val av kapacitetsstark kollektivtrafik. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

Mot bakgrund av ovanstående har förslag till beslut om sträckning för kapacitetsstark 
kollektivtrafik tagits fram. Förvaltningen har också färdigställt jämförelseutredning av 
BRT och föreslår att utredningen läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 11 mars 2020 § 45 
• Arbetsutskottets förslag 3 mars 2020 § 69 
• Tjänsteskrivelse daterad 28 februari 2020 
• Bilaga 1, PM Motiv för val av sträckning för kapacitetsstark kollektivtrafik, 

daterad 20 januari 2020 
• Bilaga 2, Sammanfattning, Uppsalas framtida kollektivtrafik, 

Jämförelseunderlag spårväg och BRT 
• Bilaga 3, Jämförelseutredningen, rapport 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 
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kommun 

Sida 22 (63) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§109 

Revidering av reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder 

KSN-2019-1841 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att revidera Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala 
kommun i enlighet med ärendets bilaga 1, 

2. att uppdra till kommunstyrelsen och idrotts- och fritidsnämnden att 
återkomma till kommunfullmäktige med förslag till budgetomfördelning i 
enlighet med föredragningen, samt 

3. att uppdra till stadsdirektören att hantera eventuella förändringar i 
tjänstepersonsorganisationen för att möta justerat nämndansvar. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Ansvaret för lokalförsörjning för idrottsanläggningar/lokaler föreslås flyttas från 
idrotts- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen som därigenom ges ansvaret att 
hantera kommunens samtliga lokalförsörjningsfrågor vilket förstärker 
förutsättningarna för en mer effektiv lokalförsörjning. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 11 mars 2020 § 49 
• Tjänsteskrivelse daterad 4 mars 2020 
• Bilaga 1, Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§110 

Revidering av kommunfullmäktiges 
sammanträdestider för 2021 
KSN-2018-3218 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att upphäva den del av kommunfullmäktiges beslut den 5 november 2018 § 
204 som berör sammanträdesdagarna 22 februari 2021, 29 mars 2021 och 1-2 
november 2021, samt 

2. att kommunfullmäktige istället sammanträder den 1 mars 2021, den 22 mars 
2021 samt den 8-9 november 2021. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

lsamband med att kommunledningskontorets mötesplanering för 2021 påbörjades 
upptäcktes att fullmäktiges beslutade sammanträden i februari, mars och november 
2021 ligger samtidigt som sport-, påsk-, och höstloven. För att underlätta deltagande 
för både ledamöter och ersättare men även för intresserad allmänhet föreslås att dessa 
sammanträden flyttas till andra datum. 

Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 11 mars 2020 § 65 
• Arbetsutskottets förslag 3 mars 2020 § 75 
• Tjänsteskrivelse daterad 21 februari 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfuilmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§ 111 

Program och handlingsplan för äldrevänlig 
kommun 2030 

KSN-2019-2644 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga ärendet. 

Justerandes signatur 

, 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§112 

Svar på motion om att förenkla för barn och 
ungdomar att idrotta från Mia Nordström (C) 

KSN-2018-3413 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§113 

Svar på motion om förebyggande 
stressutbildning för ökad jämställdhet från 
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck 
(V) 

KSN-2019-1195 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 27 (63) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§114 

Svar på motion om center för personer med 
funktionsnedsättning från Carolina Bringborn 
(M) och Roine Thunberg (M) 

KSN-2019-1204 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§115 

Svar på motion om tiggeri i Uppsala från Jonas 
Segersam (KD) 

KSN-2019-1599 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
- - - - 2 
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Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-03-30 

 

§116 

Svar på motion om tillgänglighetsanpassning 
av badplatser från Tobias Smedberg (V) och 
Jonas Segersam (KD) 

KSN-2019-1607 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 30 (63) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§117 

Svar på motion om mer vatten åt 
Uppsalaborna från Tobias Smedberg (V) 

KSN-2019-1901 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes signatur 

77 
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kommun 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§118 

Svar på motion om att låta pensionärer åka 
avgiftsfritt under dagtid i kollektivtrafiken 
från Tobias Smedberg (V) 

KSN-2019-02812 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
_ 
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Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-03-30 

 

§119 

Svar på motion om ersättning till olika 
vårdgivare inom äldreomsorgen från Cecilia 
Forss (M) 

KSN-2019-02815 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 33 (63) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§120 

Svar på motion om upphävande av detaljplan 
för kvarteret Stenåkern från Simon Alm (SD) 
med flera 

KSN-2019-03068 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4 



Uppsala 
kommun 

Sida 34(63) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§121 

Svar på motion om belysning på Uppsalas 
landmärken från Sarah Havneraas (KD) 

KSN-2019-03073 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§122 

Svar på motion om neutral klädkod för 
kommunalt anställda från Simon Alm 

KSN-2019-03840 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§123 

Svar på motion om att stoppa kostnader 
kopplade till °finansierade riksdagsbeslut från 
Stefan Hanna (-) 

KSN-2020-00480 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga motionen. 

Justerandes signatur 

C--e-- 

Utdragsbestyrkande 

, 
- 



Uppsala 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§124 

Interpellation om bristande dialog vid 
privatiseringar från Tobias Smedberg (V) 

KSN-2019-03813 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KommunfulEmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-03-30 

 

§125 

Interpellation om kvalitet kopplat till 
Särskilda boenden för äldre från Stefan Hanna 

KSN-2020-00471 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§126 

Interpellation om bidrag till Ibn Rushd från 
Jonas Segersam (KD) 

KSN-2020-00462 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§127 

Interpellation om upphandling av 
matdistribution till människor med rätt till 
hemtjänst från Stefan Hanna 
KSN-2020-00475 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
, 

49 



Uppsala 
kommun 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§128 

Interpellation om sexuella trakasserier och 
övergrepp i kommunens verksamheter från 
Lovisa Johansson (Fl) 

KSN-2020-00473 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 
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kommun 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§129 

Interpellation om att skapa en "Vackra stigen" 
i Uppsala från Stefan Hanna 

KSN-2020-00461 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-03-30 

 

§130 

Interpellation om hbtq-diplomering från 
Hanna Victoria Mörck (V) 

KSN-2020-00467 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur 

..‘ i Ge___- 
Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§131 

Interpellation om språkkunskaper inom 
kommunal omsorgsverksamhet från Stefan 
Hanna H 

KSN-2020-00474 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



(tLg 
Uppsala 
kommun 

 

Sida 45 (63) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-03-30 

 

§132 

Interpellation om kuratorer från Hanna 
Victoria Mörck (V) 

KSN-2020-00470 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 46 (63) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§133 

Interpellation om investerarpolicy från Stefan 
Hanna 

KSN-2020-00468 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 47 (63) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§134 

Interpellation nya miljarder till välfärden från 
Tobias Smedberg (V) 

KSN-2020-00459 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

-,. 41 
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kommun 

Sida 48(63) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§135 

Interpellation om Försvarsmaktens expansion 
och cykelvägen vid Utva kvarn från Stefan 
Hanna 

KSN-2020-00466 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

,..

e. 
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kommun 

Sida 49 (63) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§136 

Interpellation angående rån och förnedring av 
unga brottsoffer från Anders Sehlin (SD) 

KSN-2020-00793 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

22 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§137 

Interpellation om kommunrevisionens 
granskning av bostadsförsörjning samt 
hållbarhetsaspekter inom samhällsbyggnad 
från Stefan Hanna 

KSN-2020-00798 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§138 

Interpellation om lektorer i gymnasieskolan 
från Christopher Lagerqvist (M) 

KSN-2020-00799 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

-i 
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Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-03-30 

 

§139 

Interpellation om kommunens 
kommunikatörer från Kent Kumpula (SD) 
KSN-2020-00797 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1.'.-/'-,--'e 
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Uppsala 
kommun 

Sida 53 (63) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§140 

Interpellation kopplad till 
kommunrevisionens granskning av 
kommunens mål och resultatstyrning från 
Stefan Hanna 

KSN-2020-00795 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-03-30 

 

§141 

Interpellation om rödmarkeringar från Ingela 
Ekrelius (V) 

KSN-2020-00800 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

.9 



g Uppsala 
kommun 

 

Sida 55 (63) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-03-30 

 

§142 

Interpellation om stöd till sexuellt utsatta 
barn från Linnea Bjuhr (SD) 
KSN-2020-00801 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

17 



Uppsala 
kommun 

Sida 56 (63) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§143 

Interpellation kopplad till 
kommunrevisionens granskning av 
kommunens arbete med etablering och 
integration från Stefan Hanna 

KSN-2020-00794 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga interpellationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

__ 



Uppsala 
kommun 

Sida 57 (63) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§144 

Fråga om opinionsundersökning om spårväg 
från Stefan Hanna 

KS N-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

..,, "P 



Uppsala 
kommun 

Sida 58 (63) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§145 

Fråga om Hemtjänsten i Svartbäcken från 
Stefan Hanna 
KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

—2,' 



Uppsala 
kommun 

Sida 59 (63) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§146 

Fråga om fadderhemsprojektet från Lovisa 
Johansson (Fl) 

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

49 



Uppsala 
kommun 

Sida 60 (63) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§147 

Fråga om nationella prov från Christopher 
Lagerqvist (M) 

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

,,2
2 



Uppsala 
kommun 

Sida 61 (63) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§148 

Fråga om jämställdhetsarbetet i Uppsala från 
Anders Sehlin (SD) 

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

.‘.,•,—,Q 7P 



-3ji Uppsala 
kommun 

 

Sida 62 (63) 

Kommunfullmäktige 
Protokoll 

Datum: 
2020-03-30 

 

§149 

Fråga om Fairtrade från Tobias Smedberg (V) 

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

( 



Uppsala 
kommun 

Sida 63 (63) 

Kommunfullmäktige Datum: 
Protokoll 2020-03-30 

§150 

Fråga om allaktivitetshuset Allis från Markus 
Lagerquist (M) 

KSN-2020-00025 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att bordlägga frågan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

: 
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