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uPealue 	KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-07 

§ 110 

Val av justerare och bestämmande av tid för justering av protokollet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Loa Mothata (S) och Tomas Karlsson (Fl) att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll, 

att till ersättare för ordinarie justerare utse Ulrik Wärnsberg (S) och Mona Camara Sylvan (H), 
samt 

att protokollet justeras måndag den 14 september 2015 kl 9.30 på kommunledningskontoret, 
Stationsgatan 12. 

Lönecenter 

§ 111 

Fastställande av föredragningslista 
KSN-2015-1270, KSN-2015-1306 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa föredragningslistan med av ordföranden föreslagen ändring, 

att bordlägga ärende 82 och 85, interpellationer av Mona Camara Sylvan och Tomas 
Karlsson (båda Fl) och Anna Manell (FP). 

Ändring i föredragningslista 
Ordföranden föreslår bordläggning av ärende 82, interpellation av Mona Camara Sylvan och 
Tomas Karlsson (båda Fl) om brister i det nya färdtjänstsystemet och ärende 85, interpellation 
av Anna Manell (FP) om nyanländas skolgång. 

Akten (2 st) 

Justeryfdes sign 
(  DAA 

Utdragsbestyrkande 
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3(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-07 

§ 112 

Information inför samråd om förslag till ny översiktsplan för Uppsala kommun 
och förslag till innerstadsstrategi 

Kommunfullmäktige inleder sammanträdet med presentationer av förslag till ny Översiktsplan 
och Innerstadsstrategi inför det samråd som hålls under tiden 15 september - 15 november 2015. 

Ordföranden presenterar föredragande tjänstemän. Förslaget till översiktsplan föredras av 
Katarina Fehler och Göran CarMn och förslag till Innerstadsstrategi presenteras av Karin 
Åkerblom och Brita Christiansen. 

Under samrådstiden finns det möjlighet för de politiska partierna att få en mer utförlig 
genomgång av förslagen i samband med interna partigruppmöten. 

)

)

1
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 Juste des sign 

•-.. 	 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 	
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-07 

§ 113 

Anmälningsärende 
Länsstyrelsens beslut angående överklagande av detaljplan för norra Bäcklösa 
KSN-2015-0752 

Anmäls länsstyrelsens beslut den 14 augusti 2015 angående överklagande av kommunfull-
mäktiges beslut den 23 februari 2015, § 24, antagande av detaljplan för norra Bäcklösa i 
Uppsala kommun. Länsstyrelsen upphäver beslutet. 

Akten 

Juster des sign Utdragsbestyrkande 



551 Uppsala  KOMMUNFULLMÄKTIGE 

5(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-07 

§ 114 

Anmälningsärende 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd för vissa 
funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) 
KSN-2014-0643, KSN-2015-1351 

Anmäls rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) för första kvartalet 2014 från barn- och 
ungdomsnämnden, nämnden för hälsa och omsorg och äldrenämnden 

Anmäls rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) första 
kvartalet 2015 från äldrenämnden. 

Akten 

Utdragsbestyrkande Juste ndes sign 
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Uppsala 	
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-07 

§ 115 

Anmälningsärende 
Rapport från kulturnämnden. 
KSN-2015-1051 

Anmäls kulturnämndens rapport avseende uppdrag att utreda behov av och förutsättningar att skapa 
attraktiva ateljéer och verksamhetsytor för konstnärer, såväl etablerade som nyutexaminerade 

Akten 

§ 116 

Anmälningsärende 
Årsrapport 2014 från äldreombudsmannen 
KSN-2015-0542 

Anmäls årsrapport 2014 från äldreombudsmannen 

Akten 

§ 117 

Anmälningsärende 
Protokoll delegationen stiftelsen Jälla Egendom 

Anmäls protokoll från delegationen för stiftelsen Jälla Egendoms sammanträde den 11 juni 2015. 
Protokollet har under sammanträdet varit anslaget på kommunfullmäktiges anslagstavla. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

UA-4 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-07 

§ 118 

Avsägelser och entledigande 
KSN-2015-0004 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja begärda avsägelser och entledigande och remitterar ärendet till valberedningen 
och länsstyrelsen. 

Avsägelser och entledigande från uppdrag från 

Johnny Jansson (M) beträffande uppdraget som ersättare i räddningsnämnden. 

Lukas Löfling (V) beträffande uppdraget som som nämndeman i Uppsala tingsrätt. 

Henrik Ottosson (FP) beträffande uppdraget som ersättare i gatu- och samhällsmiljönämnden. 

Pontus Eklund (MP) beträffande uppdraget som ersättare i idrotts- och fritidsnämnden. 

Kareem Shwan (MP) beträffande uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden. 

Henrik Axelsson (MP) beträffande uppdraget som ersättare i plan- och byggnadsnämnden. 

Kalo Orfali (MP) beträffande uppdraget som nämndeman i Uppsala tingsrätt. 

Entledigande från Uppsala tingsrätt av nämndeman Ahriman Orfali (MP). 

Jan-Olov Sjölund (M) beträffande uppdraget som revisor i Fyrishov AB. 

Liselott Argulander (M) beträffande uppdraget som revisor i Uppsala Stadsteater AB. 

Marta Obminska (M) beträffande uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen och kommunalråd, 
suppleant i Uppsala Stadshus AB, ledamot i Regionförbundet Uppsala län och ledamot i 
utbildningsnämnden fr o m den 8 september 2015. 

Louise Landerholm Bill (M) beträffande uppdragen som ledamot i gatu- och samhällsmiljö 
nämnden, ledamot i Uppsala Bostadsförmedlings AB, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i 
Regionförbundet Uppsala län, suppleant i Uppsala Parkerings AB och ledamot i kommun-
fullmäktige. 

Bengt Westman (S) beträffande uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
„Åk 
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Mia 	KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-07 

§ 118 (forts) 

Simone Falk (M) beträffande uppdragen som ledamot i Styrelsen Uppsala Vård och Omsorg, 
Uppsala Parkerings AB, ersättare i Regionförbundet Uppsala län och ledamot i 
kommunfullmäktige. 

Hona Szatmåri Waldau (V) beträffande uppdraget som ledamot i Uppsala Bostadsförmedlings AB. 

Erica Närlinge (FP) beträffande uppdraget som ledamot i plan- och byggnadsnämnden och 
ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen (skrivelse) 
Valberedningen 
Lönecenter 
Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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9(24) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-07 

§ 119 

Framställd fråga 
KSN-2015-1709 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medge att frågan far framställas och besvaras vid sammanträdet den 5 oktober. 

Fråga av: 
Markus Lagerquist (M) om utredning av Relitahallen. 

Akten 

§ 120 

Framställda interpellationer 
KSN-2015-1691, KSN-2015-1712, KSN-2015-1710, KSN-2016-1711 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde 
den 5 oktober 2015. 

Interpellationer av: 
Fredrik Ahlstedt (M) om uppföljning av det ekonomiska läget. 

Therez Olsson (M) om att prioritera byggande av små bostäder för Uppsalas unga. 

Mohamad Hassan (FP) om hur länge en gata får stängas av. 

Jonas Segersam (Kli)) om medlemskap i Nätverket Sveriges städer och kommuner mot narkotika. 

Akten (4 st) 

Utdragsbestyrkande Justera des sign lAt 
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uppleilue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-07 

§ 121 

Inlämnade motioner 
KSN-2015-1629, KSN-2015-1696, KSN-2015-1698 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Motioner från: 
Mohammad Hassan (FP) om att göra avsnittet på Östra Ågatan mellan Dombron och Gotlands 
Nation mer tillgänglig för flanörer. 

Mohamad Hassan (FP) om om att lägga in periodiska systemet som installation på gågatan i 
Uppsala. 

Anna Manell (FP) om ändrade principer vid skolval. 

Akten (3 st) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsalaiu 	 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-07 

§ 122 

Valärenden 
KSN-2015-0004 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att förrätta val i enlighet med valberedningens protokoll från den 3 september 2015, 
bilaga A § 122, 

att vid sammanträdet lagda förslag antecknas med kursiv stil i valberedningens protokoll, 

att till kommunalråd utse Therez Olsson (M), 

att tjänstgöringsgrad för Therez Olsson (M) ska från den 8 september till 31 december 2015 
vara 83 procent, fördelat på kommunalråd 60 procent, 2:e vice ordförande i plan- och byggnads-
nämnden 14 procent och vice ordförande i Uppsala Bostadsförmedling AB 9 procent, samt 

att tjänstgöringsgrad från och med 1 januari 2016 till och med den 31 oktober 2018 ska vara 
79 procent fördelat på kommunalråd 60 procent, 2:e vice ordförande i plan- och byggnadsnämnden 
14 procent och vice ordförande i Uppsala Bostadsförmedling AB 5 procent. 

Ärendet 
Fredrik Ahlstedt (M) föreslår att kommunfullmäktige ska utse Therez Olsson (M) till kommunalråd 
med tjänstgöring enligt nedan: 

För perioden 8 september 2015 till 31 december 2015 tjänstgöringsgrad 83 procent, fördelat på 
kommunalråd 60 procent, 2:e vice ordförande i plan- och byggnadsnämnden 14 procent och vice 
ordförande i Uppsala Bostadsförmedling AB 9 procent. 

Från och med 1 januari 2015 till och med 31 oktober 2015 tjänstgöringsgrad 79 procent, fördelat på 
kommunalråd 60 procent, 2:e vice ordförande i plan- och byggnadsnämnden 14 procent och vice 
ordförande i Uppsala Bostadsförmedling AB 5 procent. 

De valda 
Berörda organ 
Valberedningen 
Lönecenter 
Akten 

Justerandes sign 

Då* 
Utdragsbestyrkande 
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upPnlue 	KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sanunanträdesdatum: 2015-09-07 

§ 123 

Delårsbokslut och helårsprognos 2015 för Uppsala kommun 
KSN-2015-1195 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna delårsbokslutet och fastställa resultat- och balansräkning per 30 april 2015 enligt 
ärendets bilaga 1. 

Särskilt yttrande 
Tjänstgörande ledamöter för (M), (FP), (C) och (KD) avger särskilt yttrande, bilaga A § 123. 

Tjänstgörande ledamöter för (SD) avger särskilt yttrande, bilaga B § 123. 

Anmäls kommunstyrelsens beslut: 
att anmäla helårsprognos för 2015 till kommunfullmäktige, 

att uppdra till samtliga nämnder att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå ekonomi i balans 2015, 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektören att löpande följa upp och 
återrapportera nämndernas och förvaltningarnas åtgärder, 

att anlita SKL för att genomföra en fördjupad ekonomisk analys som ingångsvärde inför 
kommunstyrelsens beslut om planeringsdirektiv för perioden 2017-2019. 

Ärendet 
Delårsbokslut för Uppsala kommun per 30 april 2015 framgår av ärendets bilaga 1. Kommunen 
förutses redovisa ett positivt helårsresultat, påverkat av engångsintäkter och engångskostnader. 
Den underliggande resultatprognosen från verksamheten, efter jämförelsestörande poster, indikerar 
ett underskott om -125 (-9) miljoner kronor. Underskottet blottar i flera nämnder problem med kost-
nadsökningar utanför beslutade ramar. Problemet med nettokostnader som överstiger skatteunder-
lagsutvecklingen har funnits över flera år, en huvudorsak är ett högt ingående kostnadsläge från 
tidigare år som leder till att den uppräkning skatteunderlaget och kommunfullmäktige medger till 
stor del är förbrukad redan vid ingången av verksamhetsåret. Effektiviseringsåtgärder har påbörjats 
inom flera nämnder. Kommunstyrelsen understryker behovet att dessa snarast genomförs så att 
nödvändiga besparingar realiseras. 

Yrkanden 
Marlene Burwick (S) yrkar, med instämmande av Fredrik Ahlstedt (M), Stefan Hanna (C), Maria 
Gardfjell (MP) hona Szatmåri Waldau (V), Jonas Segersam (KD) och Mona Camara Sylvan (Fl), 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-07 

§ 123 (forts) 

Mohamad Hassan (FP) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD), bifall till beslut i enlighet 
med den gemensamma reservationen i kommunstyrelsen från (M), (FP), (C) och (KD). 

Anföranden hålls av Caroline Andersson (S), Monica Östman (S), Ulrik Wärnsberg (S), Eva 
Christiernin (S), Markus Lagerquist (M) och Johan Carlsson (M). 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att bifallsyrkande till den gemensamma reservationen i kommunstyrelsen 
från (M), (FP), (C) och (KD) inte går att ställa under proposition på den är utformad som ett särskilt 
yttrande och inte innehåller förslag som går att ställas mot kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Akten 

Juste r des sign 

(Åm 
Utdragsbestyrkande 
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upPlelue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-07 

§ 124 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
KSN-2015-0776 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta arbetsordning enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 
Kommunallagen anger hur kommunfullmäktiges arbete och sammanträden ska bedrivas. 
Arbets-ordningen är ett komplement till lagreglerna. Kommunfullmäktiges presidium har 
utarbetat förslag till uppdatering av gällande arbetsordning. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande av Marlene Burwick (S), bifall till kommun- 
styrelsens förslag till beslut. 

Anförande hålls av Magnus Åkerman (M), andre vice ordförande i kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2uppmtiloi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-07 

§ 125 

Återtagande av uppdrag om alternativa lokaliseringar av nytt 
avloppsreningsverk 
KSN-2014-1327 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att återta uppdraget till kommunstyrelsen att i samverkan med berörda nämnder och bolag ta fram 
ett förslag till lokaliseringsprogram för framtida avloppshantering för beslut hösten 2015, med 
hänvisning till föredragningen. 

Reservationer 
Tjänstgörande ledamöter i (M), (FP), (C) och (KD) reserverar sig enligt bilaga A § 125. 

Anmäls kommunstyrelsens beslut 

att under tiden 2015-09-15 t.o.m. 2015-11-15 samrådsbehandla förslaget till ny översiktsplan för 
Uppsala kommun, inklusive milj ökonsekvensbeskrivning (ärendets bilaga) 

att avsluta uppdraget att ta fram en fördjupad översiktsplan för en trafikförbindelse över Fyrisån, 
och fortsättningsvis hantera frågeställningen i den kommuntäckande översiktsplanen. 

Ärendet 
Uppdrag är givet om att arbeta med akutalitetsförklaring och revidering av kommunens över-
siktsplan (ÖP) med målet att en ny ÖP ska kunna prövas för antagande i kommunfullmäktige under 
2016. I uppdraget ingår att pröva en högre befolkningstillväxt. Kommunfullmäktige beslutade i maj 
2014 (§ 135) om en aktualitetsförklaring av gällande översiktsplan, ÖP 2010. Aktualitetsförklaringe 
ger också anvisningar för revidering av översiktsplanen. 

Yrkanden 
Therez Olsson (M) yrkar, med instämmande av Mohamad Hassan (FP), Mia Nordström (C), Simon 
Alm (SD) och Jonas Segersam (KD), avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anförande hålls av Hanna Mörck (V). 

Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Akten 

Justerandes sign 

JAA, 
Utdragsbestyrkande 
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Uppsalalu  KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-07 

§ 126 

Åtgärdsprogram för omgivningsbuller 
KSN-2015-1083 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till åtgärdsprogam för omgivningsbuller enligt gatu- och samhällsmiljönämndens 
förslag, enligt ärendets bilaga 1 

Ordföranden anmäler rättelse i handlingen. Simon Alm (SD) har i kommunstyrelsen avgivit 
särskilt yttrande, inte reservation. 

Ärendet 
Gatu- och samhällsmiljönämnden har överlämnat ett förslag till åtgärdsprogram mot omgivnings-
buller i enlighet med Förordningen om omgivningsbuller (2004:675). I förordningen anges bland 
annat krav på omfattning avseende kartläggning, åtgärdsprogram samt information till allmänheten. 
Enligt förordningen ska åtgärder för att minska omgivningsbuller tas fram. 

Yrkanden 
Trond Svendsen (MP) yrkar, med instämmande av Mia Nordström (C), Urban Wästljung (FP), 
Hilde Klasson (S), Hanna Mörck (V), Simon Alm (SD) och Therez Olsson (M), bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anföranden hålls av Simon Alm (SD) och Maria Gardfjell (MP). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Akten 

Justerandes sign 

bout 
Utdragsbestyrkande 
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upekalue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-07 

§ 127 

Motion av Simon Alm (SD) om att avskaffa delade turer i Uppsala kommun 
KSN-2015-0578 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med hänvisning till föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Tjänstgörande ledamöter i (SD) reservear sig enligt bilaga A § 127. 

Ärendet 
Simon Alm (SD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 
2015, att Uppsala kommun avskaffar delade turer i samtliga verksamheter. 

Yrkanden 
Maria Gardfiell (MP) yrkar, med instämmande av Stefan Hanna (C), Gustav Lantz (S) och Kjell 
Haglund (V), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anförande hålls av Simon Alm (SD), 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunstyrelsens förslag till 
beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Akten 

Utdragsbestyrkande Juster ndes sign 

/) 
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Up ealue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-07 

§ 128 

Motion av Cecilia Forss (M) om ökad tillgång till information på kommunens 
hemsida 
KSN-2015-0807 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Tjänstgörande ledamöter för (M), (FP), (C), (KD) reserverar sig till förmån för bifall till 
motionen. 

Ärendet 
Cecilia Forss (M) har i motion, väckt vid sammanträde den 30 mars 2015, yrkat att Uppsala 
kommun snarast på hemsidan delar med sig av informationen från kommunens olika källor och 
system för vidareanvändning, det vill säga informationen som fanns på hemsidan före den senaste 
förnyelsen och helst även äldre information som försvann vid den tidigare omläggningen och att 
kommunen underlättar för vidareanvändningen genom att filer kan laddas ned för vidarebear-
betning, till exempel att siffertabeller kan laddas ned till Excel. 

Yrkanden 
Cecilia Forss (M) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD), bifall till motionen. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar, med instämmande av Rickard Malmström (MP), bifall till kommun-
styrelsens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till beslut å ena och Cecilia Forss (M) 
bifallsyrkande till motionen å andra sidan och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 

Votering begärs och verkställs. Ja-röster avges för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, 
nej-röster för bifall till motionen. Kommunfullmäktige beslutar med 44 ja-röster mot 35 nej-röster 
att bifalla kommunstyrelsens förslag. 2 ledamöter är frånvarande vid omröstningen. Hur enskilda 
ledamöter har röstat redovisas i voteringslista 1. 

Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



19(24) 

Uppsala 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-07 

§ 129 

Interpellation av Cecilia Forss (M) om nominering till Mälarens 
vattenvårdsförbund 
KSN-2015-1264 

Ärendet 
Cecilia Forss (M) har i en interpellation ställt frågor kring beredningen av val till Mälarens 
vattenvårdsförbund. 

Maria Gardfjell (MP) svarar att ärendet har beretts i vanlig ordning, men att kommunen i 
ett sent skede fick besked att vattenvårdsförbundet inte accepterade att personer som nominerats 
till styrelseposter även var ombud på årsmötet, vilket föranledde förändring i val av ombud. 

Anföranden hålls av Cecilia Forss (M), Maria Gardfjell (MP), Marta Obminska (M) och 
Louise Landerholm Bill (M). 

Akten 

Utdragsbestyrkande Justera des sign 



20(24) 

få upekela KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-07 

§ 130 

Interpellation av Mona Camara Sylvan (Fl) och Tomas Karlsson (Fl) om brister 
i det nya färdtjänstsystemet 
KSN-2015-1270 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga besvarandet av interpellationen. 

Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-07 

§ 131 

Interpellation av Jonas Segersam (Kl)) med anledning av aviserad nedläggning 
av Omtanken 
KSN-2015-1301 

Ärendet 
Jonas Segerstedt (1(D) har i en interpellation ställt frågor om nedläggning av vårdinrättningen 
Omtanken som arbetar med allmän palliativ vård 

Monica Östman (S), äldrenämndens ordförande, svarar att beläggningsgraden på Omtanken 
varit låg och att denna typ av vård bedrivs inom kommunens vård- och korttidsboenden. Den 
specialiserade palliativa vården ligger inom landstingets ansvarsområde. 

Anföranden hålls av Jonas Segersam (KD), Monica Östman (S), Stefan Hanna (C), Ulla Johansson 
(KD), Johan Carlsson (M), och Simon Alm (SD). 

Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

bA4 
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Uppsala,, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-07 

§ 132 

Interpellation av Therez Olsson (M) om att införa en applikation för att 
underlätta ett renare Uppsala 
KSN-2015-1302 

Ärendet 
Therez Olsson (M) har i en interpellation ställt frågor om möjlighet att utveckla en applikation 
i syfte att förbättra utemiljön i Uppsala och om det finns utvecklingsplaner för att uppnå målet 
att Uppsala ska bli renaste kommun i Sverige. 

Maria Gardfjell (MP) svarar att det inte är brist på bra applikationer som är ett problem utan en 
systematik att hantera informationen som kommer genom dessa. Det finns ett mål att vid årsskiftet 
driftsätta en kundtjänstfunktion som snabbare ska kunna återkoppla till anmälaren och åtgärda 
problem. 

Anföranden hålls av Therez Olsson(M), Maria Gardfjell (MP), Mia Nordström (C), Simon 
Alm (SD), Hanna Mörck (V), Louise Landerholm Bill (M) och Ehsan Nasari (C). 

Akten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

bAl 
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Up nem 	KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-07 

§ 133 

Interpellation av Anna Manell (FP) om nyanländas skolgång 
KSN-2015-1306 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga besvarandet av interpellationen 

Akten 

Juster des sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-07 

§ 134 

Motion inlämnad vid sammanträdet 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 
Ordföranden föredrar i korthet vid sammanträdet inlämnad motion från: 

Stefan Hanna (C) om att utreda kommunens negativa utveckling. 

Akten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Bilaga 1 

Närvarologg ledamöter 
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 7 se tember 2015 klockan 19:05:41. 

Ledamot Logg 
Marlene Burwick (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Erik Pelling (S) Inga-Lill Sjöblom ers. kl. 13:17 till kl. 16:59 (p8), ord. ankom kl. 16:59 (p8) 
Caroline Andersson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Ulrik Wärnsberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Hilde Klasson (S) Kjell Viberg autoers. kl. 13:17 till kl. 16:59(p8), ord. ankom kl. 16:59 (p8) 
Gustav Lantz (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Elnaz Alizadeh (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Peter Gustavsson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Loa Mothata (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Carl Lindberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Rahima Ortac (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 

Staffan Yngve (S) Peder Granath autoers. kl. 13:17 till kl. 18:30 (p19), ord. ankom kl. 18:30 
(p19) 

Monica östman (S) Rafael Waters autoers. kl. 13:17 till kl. 13:58 (p3), ord. ankom kl. 13:58 (p3) 
Bengt Westman (S) Maria Patel autoers. kl. 13:17 till kl. 16:24 (p6), ord. ankom kl. 16:24 (p6) 
Susanne Eriksson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Mattias Kristenson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Eva Christiernin (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Ove Hjorth (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Agneta Erikson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Klas-Herrman Lundgren (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Ylva Stadell (S) Bedo Kaplan autoers. kl. 13:17 till kl. 13:22 (p3), ord. ankom kl. 13:22 (p3) 

Stavros Giangozoglou (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 , utgår kl. 17:00 (p8), Inga-Lill Sjöblom ers. kl. 
17:00 (p8) 

Fredrik Ahlstedt (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Marta 	Obminska (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Therez Olsson (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Simone Falk (M) Liv Hahne autoers. kl. 13:17 
Alexandra Westman (M) Johan Carlsson autoers. kl. 13:17 

Markus Lagerquist (M) Carolina Bringborn Anadoll autoers. kl. 13:17 till kl. 15:01 (p5), ord. ankom kl. 
15:01 (p5) 

Cecilia Forss (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Mats Gyllander (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Christopher Lagerqvist (M) Mats Hansen ers. kl. 13:29 (p3) 

Louise Landerholm Bill (M) Kristian P Ljungberg ers. kl. 14:02 (p3) till kl. 14:23 (p2), ord, ankom kl. 14:23 
(p2) 

Magnus Åkerman (M) Ankom kl. 13:20 
Rickard Sparby (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Gunnar Hedberg (M) Kristian P Ljungberg ers. kl. 14:23 (p2) 
Sofia Spolander (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Inger Söderberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Maria Gardfjell (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Rickard Malmström (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 

Linda Eskilsson (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 , utgår kl. 14:28 (p2), Åsa Puide ers. kl. 14:28 (p2) 

Johan Lundqvist (MP) Köllike Montgomery autoers. kl. 13:17 
Mohamad Tahir (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Tarja Onegård (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Alf Karlsson (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Eva Adler (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Trond Svendsen (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Johan Edstav (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Ahmad Orfali (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 

_CY 



Ledamot Logg 
Mikaela Persson (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Hona Szatmåri Waldau (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Hanna Mörck (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Sverker Aslund (V) Karolin Lundström autoers. kl. 13:17 

Javiera Cifuentes V) ( Deltar i upprop 1 kl. 13:17 , utgår kl. 16:45 (p7), Florian Burmeister ers. kl. 
16:45  (p7) 

Tobias Smedberg (V) Lars-Håkan Andersson autoers. kl. 13:17 
Liza Boäthius (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Kjell Haglund (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Edip Akay (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Mohamad Hassan (FP) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Anna Manell (FP) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 , utgår kl. 18:16 (p17) 

Eva Edwardsson (FP) Peter Nordgren autoers. kl. 13:17 till kl. 13:58 (p3), ord, ankom kl. 13:58 (p3) 

Benny Lindholm (FP) Ankom kl. 13:29 (p3) 
Anders A Aronsson (FP) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Erica Närlinge (FP) Peter Nordgren ers. kl. 13:58 (p3) 
Urban Wästljung (FP) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Stefan Hanna (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Anne Lennartsson (C) Cecilia Oksanen autoers. kl. 13:17 
%n Berglund (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Mia Nordström (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Ehsan Nasari (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Cecilia Carlqvist (C) 
Pavel Gannov (SD) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Simon Alm (SD) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Mikael Johansson (SD) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 

Jessica Ohlson (SD) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 , utgår kl. 16:36 (p7), Sven Valfridson ers. kl. 
6 1:36 (p7) 

Anders Hammarstedt (SD) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 

Martin Wisell (KD) Ulla Johansson ers. kl. 13:27 (p3) till kl. 17:01 (p8), ord. ankom kl. 17:01 (p8) 

Jonas Segersam (KD) Deltar i upprop 1 kl, 13:17 
Torbjörn Aronson (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 

Margit Borgström (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 , utgår kl. 18:08 (p17), Ulla Johansson ers. kl. 
18:08 (p17) 

Mona Camara Sylvan (Fl) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 
Tomas Karlsson (Fl) Deltar i upprop 1 kl. 13:17 



Bilaga 1 

Närvarologg för ersättare 
Uppsala kommunfullmäkticies sammanträde den 7 se tember 2015 klockan 19:05:41. 

Ersättare Logg 
* Inga-Lill Sjöblom (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Patrik Kjellin (S) 
* Kjell Viberg (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
*Sanna Eliasson (S) 
*Peder Granath (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Maria Gauffin-Röjestål (S) 
*Rafael Waters (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Maria Patel (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
*Bedo Kaplan (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Kerstin Westman (S) Ankom kl. 17:00 (p8) 
* Björn Wall (S) 
*Kristian P Ljungberg (M) Ankom kl. 14:01 (p3) 
* Liv Hahne (M) Ankom kl. 13:17 
*Hannes Beckman (M) Ankom kl. 15:01 (p5) 
*Arne Sandemo (M) 
* Sara Hägerström (M) 
* Johan Carlsson (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
*Carolina Bringborn Anadoll (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 , utgår kl. 16:07 (p5) 
* Mats Hansen (M) Ankom kl. 13:29 (p3) 
*Köllike Montgomery (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
*Asa  Puide (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Jonas Andersson (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Helena Nordström-Källström 
(MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 

* Per-Eric Rosen (MP) 
*Siw Björkgren (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Karolin Lundström (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Lars-Håkan Andersson (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Florian Burmeister (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Bodil Brutemark (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
*Anders Westerlind (FP) 
* Malin Sjöberg Högrell (FP) 
* Peter Nordgren (FP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
*Agneta Simonsson (FP) 
* Cecilia Oksanen (C) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Ulf Schmidt (C) 
* Karin Ericsson (C) 
*Sven Valfridson (SD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
*David Perez (SD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Pirita Ouchterlony-Simu (SD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:17 
* Ulla Johansson (KD) Ankom kl. 13:27 (p3) 
* Ingemar Wirsen (KD) Ankom kl. 16:28 (p7) 
*Sadaf Nasiripour (Fl) 
*Daisy Kintu (Fl) 
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Uppsala  , VALBEREDNINGEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-03 

Plats och tid: 

Ledamöter: 

Stationsgatan 12, Aspen, Id: 8.00-8.20 

Agneta Eriksson (S), ordförande 
Inger Söderberg (M), v ordförande 
Alf Karlsson (MP) 
Liza Boöthius (V) 
Anders A Aronsson (FP) 
Anne Lennartsson (C) 
Anders Hammarstedt (SD) 
Nicklas Bäcker (Fl) 

Ersättare: Inga-Lill Sjöblom (S) 
Rikard Sparby (M) 
Jonas Andersson (MP) 
Anna Manen (FP) 
Ulla Johansson (KI)) 

Övriga deltagare: Sara Hallman, sekreterare 

Utses att justera: 	Anne Lennartsson (C) Paragrafer: 	43-48 

Underskrifter: 

     

     

     

Agneta;yriksson, ordförande 

Sara Hallman, sekreterare 

no Lennartsson, justerare 



upP10.9 VALBEREDNINGEN 

2(8) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-03 

§ 43 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Valberedningen beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§ 44 

Val av justerare 

Beslut 
Valberedningen beslutar 

att utse Anne Lennartsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



3(8) 

peke». 	VALBEREDNINGEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-03 

§ 45 

Avsägelser och entlediganden 

Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att entlediga följande förtroendevalda från sina uppdrag: 

Kommunfullmäktige Ledamot Bengt Westman (S) 
Kommunfullmäktige Ledamot Louise Landerholm Bill (M) 
Kommunfullmäktige Ledamot Erica Närlinge (FP) 
Kommunfullmäktige Ledamot Simone Falk (M) 
Räddningsnämnden Ersättare Johnny Jansson (M) 
Idrotts- och fritidsnämnden Ersättare Pontus Eklund (MP) 
Omsorgsnämnden Ersättare Shwan Kareem (MP) 
Gatu- och samhällsmiljönämnden Ersättare Henrik Ottosson (FP) 
Plan- och byggnadsnämnden Ledamot Erica Närlinge (FP) 
Uppsala Tingsrätt Nämndeman Lucas Löfling (V) 
Gatu- och samhällsmiljönämnden Ledamot Louise Landerholm Bill (M) 
Kommunstyrelsen Ersättare Louise Landerholm Bill (M) 
Regionförbundet Uppsala län Ersättare Louise Landerholm Bill (M) 
Uppsala Bostadsförmedling AB Vice ordförande Louise Landerholm Bill (M) 
Uppsala Parkerings AB Suppleant Louise Landerholm Bill (M) 
Plan- och byggnadsnämnden Ersättare Henrik Axelsson (MP) 
Fyrishov AB Lekmannarevisor Jan-Olof Sjölund (M) 
Uppsala Stadsteater AB Lekmannarevisor Lise-Lotte Argulander (M) 
Uppsala Parkerings AB Vice ordförande Simone Falk (M) 
Styrelsen Uppsala Vård och Omsorg Ledamot Simone Falk (M) 
Regionförbundet Uppsala län Ersättare Simone Falk (M) 
Kommunstyrelsen Ledamot Marta Obminska (M) 
Regionförbundet Uppsala län Ledamot Marta Obminska (M) 
Uppsala Stadshus AB Suppleant Marta Obminska (M) 
Utbildningsnämnden 2:e vice ordförande Marta Obminska (M) 
Uppsala Bostadsförmedling AB Ledamot Hona Szatmåri Waldau (V) 

Kommunfullmäktige 

Justerandes sign 

7Y-L 
Utdragsbestyrkande 

 

'Yy 



4(8) 

TALPpe,alug 	VALBEREDNINGEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-03 

§ 46 

Fyll andsval 

Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att förrätta följande val: 

Nämnd, bolag stiftelse 
mm./Uppdrag 

Uppdragsperiod 
t.o.m datum 

Namn Parti 

Stiftelsen Nykterhetsvännernas 
studenthem 
Revisor 2018-12-31 Magnus Andersson (KD) 

Curlingcompaniet 
Representant 2018-12-31 Bordläggs 

Styrelsen Uppsala vård 
och Omsorg 
Ledamot 2018-12-31 Annika Ström (MP) 

Ledamot 2018-12-31 Rikard Sparby (\4) 
Ersättare 2018-12-31 Sara Sätterström (\4) 

Uppsala Tingsrätt 

Nämndeman 2015-12-31 Elisabet Mattsson (MP) 

Nämndeman 2015-12-31 Sven Malmström (MP) 

Nämndeman 2015-12-31 Negin Nasiripour (MP) 

Nämndeman 2015-12-31 Bordläggs (V) 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Ersättare 2018-12-31 Lars Friberg (MP) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



upPcnif VALBEREDNINGEN 

5(8) 

Nämnd, bolag stiftelse 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-03 

Uppdragsperiod Namn 	 Parti 
mm./Upp dr ag 	 t.o.m datum 

Kommittén för utdelning från 
donationsstiftelserna 
Ledamot 2018-12-31 Rezene Tesfazion 	(S) 

Uppsalahem AB 

Ledamot Gäller intill slutet av den 	Bordläggs bolagsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. 

(S) 

Stud entstaden i Uppsala AB 
Ledamot Gäller intill slutet av den 	Bordläggs bolagsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfulbnäktige. 

(s) 

Gäller intill slutet av den 	Nadja Boucheloukh 	(V) bolagsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. 

Gäller intill slutet av den 	Nadja Boueheloukh 	(V) bolagsstämma SOM följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. 

Gottsunda Marknad AB 
Suppleant 

Storvreta Centrum Al) 

Suppleant 

Idrotts och fritidsnämnden 

Ersättare 	 2018-12-31 	 Bordläggs 	 (MP) 

Räddningsnämnden 

Ersättare 	 2018-12-31 	Tor Bergman • 	("1\4) 

Omsorgsnämnden 
Ersättare 	 2018-12-31 	Elin Stening 	(MP) 

Gatu- och 
samhällsmilj önämnden 
Ersättare 	 2018-12-31 	 Bordläggs 	 (FP) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



(M) 

(M) 
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upp<alue 	VALBEREDNINGEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-03 

Nämnd, bolag stiftelse 	Uppdragsperiod 
	

Namn 	 Parti 
mm./Uppdrag 	 t.o.m datum 

Ledamot 	 2018-12-31 
	

Mats Gyllander 	(M) 
Ersättare 	 2018-12-31 

	
Sophie Eriksson 	(M) 

Plan- och byggnadsnämnden 
Ledamot 

Ersättare 

Uppsala 1~toits 
Bostadsförmedling AB 
Ledamot tillika vice ordförande 

Ledamot 

Kommunstyrelsen 
Ledamot 

Ersättare 

Ersättare 

Uppsala Parkerings AB 
Ledamot tillika vice ordförande 

Suppleant 

Regionförbundet Uppsala län 

Ledamot 

Ersättare 

Ersättare 

Ersättare 

-S-7111i1 3/01fryitii 
Besiläggs- 	(FP) 

Bordläggs 	(MP) 

Therez Olsson 	(M) 

Yekbun Alp 	(V) 

Rikard Sparby 

Sofia Spolander 

Carolina Bringbom 

Gunnar Hedberg 

Hannes Beckman 

Sofia Spolander 
Arne Sandemo 

Inger Söderberg 

Carolina Bringbom 

2018-12-31 

2018-12-31 

Gäller intill slutet av den 
bolagsstämma som följer efter 
nästa val till komminifitilmäktige. 
Gäller intill slutet av den 
bolagsstämma SOM följer efter 
nästa val till kommuufidlmäktige. 

2018-10-31 

2018-10-31 

2018-10-31 

Gäller intill slutet av den 
bolagsstämma som följer efter 
nästa val till konsmugfidlmäktige. 
Gäller intill slutet av den 
bolagsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. 

2018-12-31 

2018-12-31 

2018-12-31 

20 18-12-3 1 
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Justerandes sign 

  

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

upPA919, VALBEREDNINGEN 

Parti Namn Uppdragsperiod 
t.o.m datum 

Nämnd, bolag stiftelse 
mm./Upp dr ag 

Utbildningsnämnden 
Ledamot tillika 2:e vice ordförande 2018-12-31 Christopher 

Lagerqvist 
(M) 

(M) 

(v) Pradip Datta 

Bordläggs Gäller intill slutet av den 
bolagsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfidlmäktige. 
Gäller från bolagsstämma intill 
ordinarie bolagsstämma som 
följer efter nästa val till 
kommunfidlinäktige. 

Uppsala Stadshus AB 
Suppleant 

Lekmannarevisor 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-03 

Fyrishov AB 
Lekmannarevisor 

Lekmannarevisor 

Uppsala Stadsteater AB 
Lekmannarevisor 

Gäller från bolagsstämma intill 
ordinarie bolagsstämma SOM 

följer efter nästa val till 
komnunifidlmäktige. 
Gällerfrån bolagsstämma intill 
ordinarie bolagsstämma som 
följer efter nästa val till 
kommunfidlmäktige. 

Gällerfrån bolagsstämma intill 
ordinarie bolagsstämma som 
följer efter nästa va/till  
kominwfullmäktige. 

Pradip Datta 

Lise-Lotte 
Argu1ander 

Jan-Olof Sjölund 

(V) 

(M) 

Kommunfullmäktige 

7(8) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-03 

§ 47 

Nämndemannavalet 2015 

Beslut 
Valberedningen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Valberedningen har tagit del av information från tingsrätten om nämndemannavalet. Ärendet 
återkommer på nästa sammanträde då valberedningen behöver lämna förslag till fullmäktige på 
nämndemän för perioden 2015-2019. 

§ 48 

Övriga frågor 

Ingen övrig fråga noteras. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Kommunfullmäktige 7 september 2015 
	

Bilaga A § 123 

Delårsbokslut och helårsprognos 2015 för Uppsala kommun 

Särskilt yttrande (M), (FP), (C) och (Ki)) 

Delårsbokslutet och helårsprognosen är ingen positiv läsning för dem som uppskattar ordning 
och reda i ekonomin. Helårsresultatet prognosticeras till 29 miljoner kronor eller -125 
miljoner kronor, om jämförelsestörande poster beaktas. Underskottet förklaras i huvudsak av 
svaga prognoser för följande nämnder med -22 miljoner kronor för socialnämnden, -15 
miljoner kronor för omsorgsnämnden, -15 miljoner kronor för äldrenämnden och -77 miljoner 
kronor för utbildningsnämnden. 
Alliansen arbetade aktivt med att bryta den negativa kostnadsutvecklingen och lyckades också 
göra det under år 2014. Nettokostnadsökningstakten i kommunen avtog under år 2014 och 
uppgick endast till 2,4 procent. Nu ökar nettokostnaderna med 4,7 procent vilket dessutom är 
1,4 procentenheter mer än budget. 
Det är oroande att kostnadsutvecklingen nu går åt fel håll. Standard & Poor's oförändrade 
rating av Uppsala kommun motiverades med en tilltro till kommunledningens förmåga att 
reducera ökningstakten av verksamhetskostnader och skuldsättning. Om ledningen inte klarar 
av att bland annat kontrollera kostnadsutvecklingen kommer detta att få en negativ påverkan 
för kommunens rating. Ordning och reda i ekonomin samt ett tydligt och enat styre är även en 
förutsättning för kommunens fortsatta välfärd. 

Marta Obtninska (M), Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) 

c'j CM. 



Kommunfullmäktige 7 september 2015 	 Bilaga B § 123 

Delårsbokslut och helårsprognos 2015 för Uppsala kommun 

Särskilt yttrande (SD) 

Nu har det första resultatet av det rödgröna styret, och dess budget, redovisats. Det är en 
dyster läsning. Kostnadsutvecklingen ökar igen efter ett kort trendbrott under föregående år. 
Ett flertal nämnder har stora underskott. Prognosen tyder på att Uppsala kommun kommer att 
ha ett underskott på 125 miljoner kronor vid utgången av 2015. 

Som vanligt är underskottet stort för försörjningsstöd. I år väntas underskottet bli 29 miljoner 
kronor. 

Sverigedemokraterna har under förhandlingarna i höstas påpekat orimligheten i budgeteringen 
av försörjningsstöd då den under många års tid har varit underskattad. Det underlättar att 
lägga en budget som är tillåten enligt kommunallagen om man kraftigt underskattar de 
faktiska kostnaderna, men det är dock allvarligt att inte den nya majoriteten har större respekt 
för ordning och reda i ekonomin än vad alliansen hade. 

De ekonomiska ersättningarna från staten för ensamkommande ungdomar har försämrats, 
varför det prognostiseras bli ett underskott på 11,5 miljoner kronor för verksamheten. 
Sverigedemokraterna konstaterar att invandringsmottagandet har blivit dyrare och att inget 
parti, utöver vårt eget, har några synpunkter på det. 

Simon Alm (SD) 



Kommunfullmäktige 7 september 2015 	 Bilaga A § 125 

Återtagande av uppdrag om alternativa lokaliseringar av nytt avloppsreningsverk 

Reservation 
(M), (FP), (C) och (KD) 

Vi reserverar oss till förmån för vårt eget förslag. 

att avslå förslaget till beslut att avbryta arbetet med den fördjupade översiktsplanen för en 
trafikförbindelse över Fyrisån. 

att i förslaget gällande förbindelser över Fyrisån inte binda sig till något trafikslag. 

att avslå förslaget till kommunfullmäktige att återta uppdraget om att ta fram alternativa 
lokaliseringar för ett nytt avloppsreningsverk i Uppsala 

Vi anser inte att arbetet med den fördjupade översiktsplanen för en trafikförbindelse över 
Fyrisån bör avbrytas eller att uppdraget om att ta fram alternativa lokaliseringar för ett nytt 
avloppsreningsverk bör återtas. 

Skrivningarna kring trafikeringsslag, exempelvis spårtaxi eller light rail, bör tas bort i detta 
skede. Det är viktigt att förbindelserna över Fyrisån ses som en del i förbindelsen mellan 
sydöstra och södra staden och att arbetet med den fördjupade översiktsplanen fortsätter. 

Syftet med samrådet är att hitta möjliga utvecklingsvägar för översiktsplanen och vi anser att 
det därför är viktigt att man inte redan i inriktningen tar ställning till några förslag. Den 
fortsatta processen inväntas istället. 

Översiktsplanen syftar till att dra upp riktlinjer för hur framtidens Uppsala ska utvecklas. 
Eftersom översiktsplanen sträcker sig över flera mandatperioder är det viktigt att nå en 
överenskommelse över blockgränserna. Utan en sådan överenskommelse finns det ingen 
långsiktighet i översiktplanen. Det är inte en önskvärd utveckling eftersom det försvårar 
planeringen och minskar incitamenten för alla som vill vara med och bygga framtidens 
Uppsala. 

Fredrik Ahlstedt (M), Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD) 



Kommunfullmäktige 7 september 2015 
	

Bilaga A § 126 

Åtgärdsprogram för omgivningsbuller 

Särskilt yttrande (SD) 

Sverigedemokraterna verkar för en bilvänlig stad och att alla transportslag ska ha god 
framkomlighet i staden. Eftersom Uppsala är en växande stad ökar också fordonstrafiken, 
vilket irmebär att Uppsalabor riskerar att exponeras för mer buller. Redan idag är många 
drabbade av detta problem, och det är därför viktigt att vidta åtgärder för att minska 
bullernivåerna. 

Simon Alm (SD) 
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Bilaga A § 127 

Motion om att avskaffa delade turer 

Reservation (SD) 

De rödgröna partierna tycks inte anse att det är ett problem med ofrivilliga delade turer, vilket 
Sverigedemokraterna inte håller med om. Förekomsten av delade turer är numera begränsad i 
Uppsala kommun, men för den som drabbas av detta är det fortfarande ett problem. Delade 
turer och ofrivilligt deltidsarbete är viktiga arbetsmiljöfrågor, men de rödgröna partierna 
förefaller endast vara intresserade av dessa frågor i valtider. Sverigedemokraterna reserverar 
sig till förmån för bifall till motionen. 

Simon Alm (SD) 



Bilaga § 128. Voteringslista nr. 1 
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 7 september 2015 klockan 17:48:11. 
80. Motion av Cecilia Forss (M) om ökad tillgång till informaiton på kommunens hemsida. Bifall KS förslag 
röstar ja, bifall motionen röstar nej  

Ledamöter Parti Kret  Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Marlene Burwick (S) Alla X 
Erik Pelling (S) Alla X 
Caroline Andersson (S) Alla X 
Ulrik Wärnsberg (S) Alla X 
Hilde Klasson (S) Alla X 
Gustav Lantz (S) Alla X 
Elnaz Alizadeh (S) Alla X 
Peter Gustavsson (S) Alla X 
Loa Mothata (S) Alla X 
Carl Lindberg (S) Alla X 
Rahima Ortac (S) Alla X 
Staffan Yngve (S) Alla Peder Granath X 
Monica östman (S) Alla X 
Bengt Westman (S) Alla X 
Susanne Eriksson (S) Alla X 
Mattias Kristenson (S) Alla X 
Eva Christiernin (S) Alla X 
Ove Hjorth (S) Alla X 
Agneta Erikson (S) Alla X 
Klas-Herrman Lundgren (S) Alla X 
Ylva Stadell (S) Alla X 
Stavros Giangozoglou (S) Alla Inga-Lill Sjöblom X 
Fredrik Ahlstedt (M) Alla X 
Marta Obminska (M) Alla X 
Therez Olsson (M) Alla X 
Simone Falk (M) Alla Liv Hahne X 
Alexandra Westman (M) Alla Johan Carlsson X 
Markus Lagerquist (M) Alla X 
Cecilia Forss (M) Alla 
Mats Gyllander (M) Alla X 
Christopher Lagerqvist (M) Alla Mats Hansen X 
Louise Landerholm Bill (M) Alla X 
Magnus Åkerman (M) Alla X 
Rickard Sparby (M) Alla X 
Gunnar Hedberg (M) Alla Kristian P Ljungberg X 
Sofia Spolander (M) Alla X 
Inger Söderberg (M) Alla X 
Maria Gardfjell (MP) Alla X 
Rickard Malmström (MP) Alla X 
Linda Eskilsson (MP) Alla Åsa Puide X 
Johan Lundqvist (MP) Alla '<flinke Montgomery X 
Mohamad Tahir (MP) Alla X 
Tarja Onegård (MP) Alla X 
Alf Karlsson (MP) Alla X 
Eva Adler (MP) Alla X 
Trond Svendsen (MP) Alla X 
Johan Edstav (MP) Alla X 
Ahmad Orfali (MP) Alla X 
Mikaela Persson (MP) Alla X 
nona Szatmåri Waldau (V) Alla X 

Transport: 35 15 0 0 



Transport: 35 15 0 0 

Ledamöter Parti Kret  Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Hanna Mörck (V) Alla X 
Sverker Aslund (V) Alla Karolin Lundström X 
Javiera Cifuentes (V) Alla Florian Burmeister X 
Tobias Smedberg (V) Alla Lars-Håkan Andersson X 
Liza Boöthius (V) Alla X 
Kjell Haglund (V) Alla X 
Edip Akay (V) Alla X 
Mohamad Hassan (FP) Alla X 
Anna Manell (FP) Alla X 
Eva Edwardsson (FP) Alla X 
Benny Lindholm (FP) Alla X 
Anders A Aronsson (FP) Alla X 
Erica Närlinge (FP) Alla Peter Nordgren X 
Urban Wästljung (FP) Alla X 
Stefan Hanna (C) Alla X 
Anne Lennartsson (C) Alla Cecilia Oksanen X 
Örjan Berglund (C) Alla X 
Mia Nordström (C) Alla X 
Ehsan Nasari (C) Alla X 
Cecilia Carlqvist (C) Alla X 
Pavel Gamov (SD) Alla X 
Simon Alm (SD) Alla X 
Mikael Johansson (SD) Alla X 
Jessica Ohlson (SD) Alla Sven Valfridson X 
Anders Hammarstedt (SD) Alla X 
Martin Wisell (KID) Alla X 
Jonas Segersam (KD) Alla X 
Torbjörn Aronson (KD) Alla X 
Margit Borgström (KD) Alla X 
Mona Camara Sylvan (Fl) Alla X 
Tornas Karlsson (Fl) Alla X 

SUMMA: 44 35 0 2 
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