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Uppsala KOMMUNFULLMÄKTIGE 

2(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-11 

§ 201 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Ylva Stadell (S) och Josef Saffady Åhslund (H) till justerare. 

att utse Susanne Eriksson (S) och Tomas Karlsson (Fl) till ersättare för justerarna, samt 

att justeringen äger rum den 19 september 2017 kl 9.30 på Stationsgatan 12. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

-- 



Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

3(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-11 

§ 202 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa föredragningslistan i enlighet med ordförandens förslag. 

Ärendet 
Ordföranden föreslår att ärende 199. Interpellation av Urban Wästljung (L) om arbetet med fossilfria 
arbetsmaskiner samt ärende 202. Interpellation av Hannes Beckman (M) om förbättrad framkomlighet 
i nytt linjenät i Uppsala län bordläggs. 

Ordföranden föreslår vidare att ärende 187. Inlämnade frågor, 188. Inlämnade interpellationer, 189. 
Inlämnade motioner, 190. Avsägelser och valärenden, 194. Motion av Anna Manell (L) om att lägga 
ut snubbelstenar till minne av förintelsens offer i Uppsala samt ärende 192, Finansrapport avseende 
perioden 1 januari- 31 mars 2017 kan behandlas innan kl 14.30. 

   

Justerandes sign 

 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-11 

§ 203 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden till protokollet. 

Anmälan av 
• Detaljplan för Östra Salabacke Etapp 2. Lantmäterimyndighetens aktbeteckning: 0380-
P2017/27 (KSN-2015-1821) 

• Underrättelse om antagande av detaljplan för Dragarbrunn 18:3, del av kvarteret Rådhuset 
(KSN-2016-2376) 

• Underrättelse om antagande av detaljplan för del av kvarterat Söderhällby (KSN-2017-2376) 

• Uppsala kommun. Revisorerna. Granskning av handläggningsrutiner miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. (KSN-2017-3061) 

• Uppsala kommun. Revisorerna. Granskning av handläggningsrutiner plan- och 
byggnadsnämnden. (KSN-2017-3062) 

• Protokoll Stiftelsen Jälla egendom 2017-06-16 samt 2017-06-20 (KSN-2017-1712) 

   

Justeran sign Utdragsbestyrkande 

 

  



Justerandes sign 

upeRlia KOMMUNFULLMÄKTIGE 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-09-1 1 

§ 204 

Interpellation av Torbjörn Aronson (KD) om bostadskostnadernas andel av 
försörjningsstödet 
KSN-2017-2464 

Torbjörn Aronson (KD) har ställt en interpellation till arbetsmarknadsnämndens ordförande Ulrik 
Wärnsberg (S) som besvarar interpellationen. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Torbjörn Aronsson (KD), Ulrik Wärnsberg (S), Stefan Hanna (C), Josef Saffady 
Ahslund (H) och Simon Alm (SD). 

Utdragsbestyrkande 



(*REM KOMMUNFULLMÄKTIGE 

6(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-11 

§ 205 

Interpellation av Jonas Segersam (KD) om arenor och idrott 
KSN-2017-2602 

Jonas Segersam (KD) har ställt en interpellation till ordföranden i Idrotts- och fritidsnämnden, Rickard 
Malmström (MP) som besvarar interpellationen. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Jonas Segersam (KD), Rickard Malmström (MP) Stefan Hanna (C) och Markus 
Lagerquist (M). 

- 
Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



UpRfweigi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

7(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-09-1 1 

§ 206 

Inlämnade frågor 

Inga frågor har lämnats in till sammanträdet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uplinlue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

8(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-09-1 1 

§ 207 

Inlämnade interpellationer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 9 
oktober 2017. 

Interpellationer 
Interpellation av Simon Alm (SD) om trafikplanering (KSN-2017-2685) 

Interpellation av Simon Alm (SD) om skadegörelse riktat mot skolfastigheter (KSN-2017-2686) 

Interpellation av Jonas Segersam (KD) om Skolfam (KSN-2017-2896) 

Interpellation av Mohamad Hassan (L) om utköp av personal (KSN-2017-3115) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

')/ 



Justerandes sign 

upPRI.9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-09-1 1 

§ 208 

Inlämnade motioner 

Inga motioner har lämnats in sedan sammanträdet 21 juni 2017. 

Utdragsbestyrkande 

J5/ 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-09-1 1 

§ 209 

Avsägelser 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga följande förtroendevalda från sina uppdrag: 

Parti 

(S) 

(M) 

(KD) 

(C) 

(MP) 

(S) 

(KD) 

(S) 

(S) 

Organ 

Uppsala Tingsrätt 

Arbetsmarknadsnämnden 

Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 
Omsorgsnämnden 

Äldrenämnden 

Idrotts- och fritidsnämnden 

Utbildningsnämnden 

Uppsala Tingsrätt 

Uppsala Tingsrätt  

Uppdrag 

Nämndeman 

Ersättare 

Ledamot 

Ersättare 

Ersättare 

Ersättare 

Ersättare 

Nämndeman 

Nämndeman  

Namn 

Christer Borg 

Andreas Wejderstam 

Daniel Wall Andersson 

Jonas Peterson 

Monica Söderbaum 

Amir Taghian 

Felicia Sundmark 

Margareta Swahn 

Polat Akgiil 

  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 



Organ 
Uppsala Tingsrätt 

Uppsala Tingsrätt 

Uppsala Tingsrätt 

Arbetsmarknadsnämnden 

Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

Omsorgsnämnden 

Äldrenämnden 

Uppdrag 
Nämndeman 

Nämndeman 

Nämndeman 

Ersättare 

Ledamot 

Ersättare 

Ersättare 

Idrotts- och fritidsnämnden Ersättare 

Utbildningsnämnden Ersättare 

Uppsala Tingsrätt Nämndeman 

Uppsala Tingsrätt Nämndeman 

att bordlägga nedanstående val: 

Organ Uppdrag 
Namngivningsnämnden Ersättare 

UPE9319 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-11 

§ 210 

Valärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att förrätta nedanstående val: 

Till och med Namn Parti 
2019-12-31 Stig Andersson (KD) 

2019-12-31 Amelie Aulin (S) 

2019-12-31 Kerstin Ramden (S) 

2018-12-31 Per Davidsson (m) 

2018-12-31 Elias Sjögren (KD) 

2018-12-31 Rebecca Larsson (C) 

2018-12-31 Mattias Ekberg (MP) 

2018-12-31 Erik Dagnesjö (S) 

2018-12-31 Sarah Havneraas (KD) 

2019-12-31 Erik Welsapar (S) 

2019-12-31 Karin Eghammer (S) 

Till och med Parti 
2018-12-31 (MP) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-09-1 1 

§ 211 

Motion av Anna Manell (L) om att lägga ut snubbelstenar till minne av 
förintelsens offer i Uppsala 
KSN-2017-1311 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Ärendet 
Anna Manell (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2017, 
att möjliggöra att kunna lägga ut snubbelstenar i Uppsala till minne av förintelsens offer där det är 
relevant. 

Yrkanden 
Mohamad Hassan (L), Hilde Klasson (S), Jonas Segersam (KD), Kiillike Montgomery (MP) och 
Therez Olsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anföranden hålls även av Anne Lennartsson (C). 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
—1? 
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101:93,13, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-11 

§ 212 

Finansrapport avseende perioden 1 januari —31 mars 2017 
KSN-2017-0051 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 
Finansrapporten utgör dels en redovisning av de finansiella positioner i Uppsala kommuns internbank, 
dels en avstämning av i vilken utsträckning den finansiella verksamheten bedrivs i enlighet med 
fastställd policy och tillhörande riktlinjer. 

Anföranden 
Anföranden hålls av Stefan Hanna (C) och Erik Pelling (S). 

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

Justerandes sign 

( 

Utdragsbestyrkande 



14 (21) 

Uplialut KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-09-1 1 

§ 213 

Uppsala kommuns regler för tjänstledighet för vård av barn 
KSN-2016-2177 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att upphäva nuvarande regler för tjänstledighet för vård av barn från och med 1 januari 2018. 

Anmäles att kommunstyrelsen för egen del beslutat, 

att anta följande regler för tjänstledighet för vård av barn att gälla från och med 1 januari 2018, 
• Rätt att vara helt ledig till och med att barnet fyller 2 år eller vid adoption till och med att 
medarbetaren haft barnet i sin vård i 2 år. 
• Rätt att vara helt ledig totalt 6 månader från att barnet fyller 2 år till dess att barnet fyller 12 år eller 
avslutat sitt femte skolår. 
• Ledigheten får tas ut en gång per år och anmäls senast tre månader i förväg. 
• Ledigheten kan inte brytas i förtid om inte ansvarig chef godkänner det. 
• Ledigheten är utan lön utan krav på att föräldrapenning utges. 
• För de medarbetare som har en heltidsanställning och inte omfattas av rätten att gå ner i 
sysselsättningsgrad kopplat till "Heltid som norm" gäller fram till 31 december 2019 rätt att gå ner till 
som lägst 75 procent tjänstgöring från att barnet fyller 2 år till dess att barnet fyller 12 år eller avslutat 
sitt femte skolår. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (L) reserverar sig enligt bilaga A § 213. 

Närvarande ledamöter (KD) reserverar sig enligt bilaga B § 213. 

Ärendet 
Uppsala kommun behöver ändra reglerna för tjänstledighet för vård av barn. Sedan införandet av 
kommunens lokala regler 1979, som kompletterat lagens grundkrav, har föräldraledighetslagen 
ändrats. Ersättningsbestämmelserna vid föräldraledighet fördes 2010 in i social-försäkringsbalken. 
2013 infördes nya regler för vård av barn födda efter den 1 januari 2014. Kommunen har vidare fattat 
beslut om "Heltid som norm" som påverkar de lokala reglerna. 
Då de lokala reglerna från 1979 beslutades i kommunfullmäktige måste de upphävas av 
kommunfullmäktige. Enligt nuvarande reglemente är kommunstyrelsen arbetsgivarnämnd och har att 
besluta i frågan. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar med instämmande av Simon Alm (SD) avslag på kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

IJ 
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upffilue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-09-11 

Rona Szatmari Waldau (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anföranden hålls även av Mohamad Hassan (L), Tomas Karlsson (H), Rickard Malmström (MP) och 
Caroline Hoffstedt (S). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Jonas Segersams (KD) avslagsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 



Bilaga B § 213 

Uppsala kommuns regler för tjänstledighet för vård av barn 

Reservation 

Vi kristdemokrater välkomnar en anpassning av Uppsala kommuns regler för tjänstledighet 
för vård av barn efter gällande regler och lagstiftning. Det är bra att numera 3 månader ska 
vara framförhållningen för ansökan om föräldraledighet, att man utvidgar möjligheten för 
ledighet till inte bara föräldrar utan även andra närstående personer, samt att man ökar 
barnets ålder från 8 till 12 år som grund för ledighet. 

Vi anser emellertid inte att man därutöver bör göra några försämringar av dagens villkor, 
utan att medarbetare fortfarande ska kunna få ledigt för vård av barn upp till 3 års ålder, att 
man fortfarande ska kunna få ledigt upp till 11 månader får åldern 3-12 år, och att man 
fortfarande ska få ta ledigt två gånger per år. Dessutom anser vi inte att rätten till 
tjänstledighet från heltidsarbete ska vara mer begränsad (enbart ner till 75%) än för dem som 
är anställda enligt de nya riktlinjerna för "heltid som norm". Därför yrkade vi i 
kommunstyrelsen tillsammans med Liberalerna för att dessa regler (fortfarande) ska gälla. 
Detta för att inte försämra Uppsala Kommun som attraktiv arbetsgivare. 

Vi kristdemokrater yrkade dessutom på att man för barn upp till 18 år, utöver lagt förslag, ska 
kunna få tjänstledighet upp till 5 dagar per år. Detta för att få en större flexibilitet även för 
dem som har tonåringar i familjen och i vissa fall kan behöva ledigt i samband med lov, 
studiedagar eller andra aktiviteter. 

Eftersom vi inte fick gehör för våra yrkanden i kommunstyrelsen ansåg vi i fullmäktige att 
man inte borde upphäva de tidigare reglerna eftersom det då innebär en försämring i ovan 
nämnda stycken 

Jonas Segersam (KD) 



Bilaga A § 213 

Uppsala kommuns regler för tjänstledighet vid vård av barn 

Reservation 
Liberalerna 

Liberalerna är ett feministiskt parti och jämställdhet och individens frihet är grundbultar i vår politik. 
Vid varje ställningstagande väger vi därför in dessa aspekter och fattar beslut utifrån vad som mest 
gynnar så väl jämställdhet som var och ens frihet att själv bestämma över sitt eget liv. Ibland uppstår 
dock situationer då dessa i ett första skede står emot varandra och vi måste ställa oss frågan om det 
är rätt att inskränka individens frihet för att uppnå jämställdhet, för att på så sätt öka individens 
frihet på sikt. Ska vi göra det krävs gott beslutsunderlag. 

Inför beslut i detta ärende bad Liberalerna om statistik som visar hur medarbetare idag nyttjar de 
möjligheter till tjänstledighet för vård av barn som finns till buds. Vi efterfrågade statistik kopplat till 
hur användandet ser ut sett till kön och till förvaltning, och hur många som idag använder 
möjligheten till extra ledighet utöver den lagstadgade, samt mer information om varför förändringen 
gällande begränsning av ledighet görs. Men den efterfrågade statistiken uteblev. 

Liberalerna vill bygga sina ställningstaganden på kunskap och forskning, och beklagar att politikerna i 
kommunstyrelsen inte har fått tillräcklig kunskap om hur de nya förslagen kan försämra eller 
förbättra jämställdheten och vilka övriga konsekvenser det kan få för familjer av olika 
konstellationer. I riksdagen har Liberalerna drivit på för en tredje pappa-månad och är glada över att 
beslutet har blivit verklighet, och vi vill fortsätta arbeta för ett jämnare uttag av föräldraledighet. 
Men för att säkerställa att de föreslagna förändringarna är de rätta, hade en grundlig analys av 
dagens läge behövts. Kanske hade svaret blivit att de nu föreslagna ändringarna inte är tillräckliga? 

I ärendet lyfts också Uppsala kommuns attraktivitet som arbetsgivare fram, vilket är en viktig 
framtidsfråga. Liberalerna uppfattar dock analysen som ensidig, och saknar en analys av hur 
generösa regler för tjänstledighet för vård av barn kan få personer utan barn som omfattas av 
regelverket att se på Uppsala kommun som arbetsgivare. 

Liberalerna tycker att det är självklart att regelverket ska uppdateras för att passa vår tids olika 
familjekonstellationer, och inte verka begränsande och exkluderande. Dessutom behöver det 
anpassas efter aktuell lagstiftning. 

Liberalerna vill dock, med tanke på brist på underlag, låta nuvarande möjlighet för tjänstledighet för 
vård av barn kvarstå tills det finns underlag som stärker oss i hur detta beslut på verkar 
jämställdheten, om föreslagen ändring är tillräcklig och till dess det är klarlagt på vilket sätt detta 
påverkar Uppsala kommuns attraktivitet som arbetsgivare. 

Mohamad Hassan (L) 
Kommunalråd 
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upP,10.2' KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-11 

§ 214 

Ansökan om amorteringsfrihet 
KSN-2017-2517 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att justera borgensvillkoren för Curlingcompaniet AB så att amorteringsfrihet under ett år 
medges, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om förlängning av amorteringsfrihet i ytterligare 
två år, 

att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma till kommunstyrelsen under hösten 
2017 med en rapport kring bolagets ekonomiska situation. 

Ärendet 
Curlingcompaniet i Uppsala AB har sedan byggnationen av curlinghallen i Stenhagen 2008 
lån i Nordea med kommunal borgen. Säkerhet för borgensåtagandena finns i form av pantbrev 
i fastigheten Kvarnbo 1:17 inom 8 200 000 kr. Av borgensvillkoren som beslutades i 
kommunstyrelsen den 15 april 2015 och löper fram till sista juni 2021 framgår att 
Curlingcompaniet ska amortera lånet med 260 000 kronor per år. Vid utgången av 2016 
uppgick lånet till 7 410 000 kronor. 

Curlingcompaniet har ansökt om att borgensvillkoren ändras så att 
amorteringskravet tas bort under en period alternativt minskas. Amorteringsfriheten ska 
möjliggöra satsningar för att stärka bolagets ekonomi. 

Yrkanden 
Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-11 

§ 216 

Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda C) om att göra om 
den årliga gymnasiemässan till en yrkes- och utbildningsmässa 
KSN-2016-2359 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (C) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Närvarande ledamöter (KID) reserverar sig till fönnån för bifall till motionen och avger skriftlig 
reservation enligt bilaga A § 216. 

Ärendet 
Stefan Hanna och Anne Lennartsson, båda (C), föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 7-8 november 2016, att utbildningsnämnden ges i uppdrag att se över möjligheterna att 
utveckla vår befintliga gymnasiemässa till en yrkes- och utbildningsmässa med syftet att minska 
avhoppen från gymnasieskolan. 

Yrkanden 
Anne Lennartsson (C) yrkar med instämmande av Torbjörn Aronsson (KB) och Stefan Hanna (C) 
bifall till motionen. 

Klas-Herrman Lundgren (S) yrkar med instämmande av Sverker Åslund (V) bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anföranden hålls även av Karin Ericsson (C) och Mohamad Tahir (MP). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Anne Lennartssons (C) bifallsyrkande 
till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Bilaga A § 216 

Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda C) om att göra om den årliga 
gymnasiemässan till en yrkes- och utbildningsmässa 

Reservation 

I Uppsala behöver vi göra alla åtgärder vi kan för att öka genomströmningen i 
gymnasieskolan, ge fler elever som går ut från gymnasiet möjlighet till ett bra arbete direkt i 
stället för arbetslöshet, och att öka försörjningen av kompetent personal för alla de branscher 
i Uppsala som skriker efter folk. Motionen är därför ett välkommet förslag att öka kopplingen 
till yrkeslivet i samband med presentationerna inför gymnasievalet. 

Gymnasiemässan är en viktig arena för information till eleverna. Det är då viktigt att inga 
skolor eller utställare stängs ute på grund av att deltagandet kostar för mycket, eller andra 
begränsningar. Möjligheten att få en starkare branschkoppling kan ske på ett otal sätt. Man 
skulle till exempel kunna villkora gymnasiernas deltagande med att de ska ha med två 
branschföreträdare för att illustrera vad deras utbildningar leder till för yrken. Det skulle vara 
ett av många sätt att stärka den viktiga kopplingen mellan utbildning och näringsliv / 
arbetsgivare i Uppsala. 

I stället för att se problem och begränsningar borde majoriteten välkomna initiativ för en 
bättre koppling mellan grundskola och arbetsliv! Vi yrkade därför bifall till motionen. 

Jonas Segersam (KD) 



Justerandes sign 

EJ 
Utdragsbestyrkande 
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(*PO& KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-09-1 1 

§ 217 

Motion av Jonas Segersam och Martin Wisell (båda KD) om arbetsmiljön 
inom barnomsorgen 
KSN-2016-2649 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Närvarande ledamöter (KD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Ärendet 
Jonas Segersam och Martin Wisell (båda KD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 12 december 2016, att uppdrag ges till utbildningsnämnden: 
- Att genomföra en genomgripande utredning av arbetsmiljösituationen inom kommunens alla 
förskolor, där bland annat ljudtrötthet och stress ska mätas. 
- Att utifrån utredningen snabbt återkomma med relevant åtgärdspaket som minskar de 
arbetsmiljöproblem som identifieras. 
- Att i samma syfte minska barngruppernas storlek. 

Yrkanden 
Martin Wisell (KD) yrkar bifall till motionen. 

Linda Eskilsson (MP) yrkar med instämmande av Gunilla Oltner (S) bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Anföranden hålls även av Hanna Mörck (V) och Josef Saffady Åhslund (Fl). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Martin Wisells (KD) bifallsyrkande till 
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
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Upffilue KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-11 

§ 218 

Motion av Benny Lindholm (L) om kommunala trygghetsvakter 
KSN-2017-1770 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut den 14 juni 2017. 

Ärendet 
Benny Lindholm och Mohamad Hassan (båda L) föreslår i motion, väckt vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017, fullmäktige besluta att: 
- Ge kommunstyrelsen i uppdrag att, i samråd med polisen, starta ett testprojekt med 
kommunala trygghetsvakter i Uppsala Kommun. 
- Trygghetsvakterna ska arbeta förebyggande och skapa goda kontakter med ungdomar 
och övriga som rör sig i olika stadsdelar. 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 

Erik Pelling yrkar med instämmande Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) och Fredrik Ahlstedt 
(M) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anföranden hålls även av Benny Lindholm (L) och Ilona Szatmåri Waldau (V) och Josef Saffady 
Åhslund (Fl). 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Simon Alms (SD) bifallsyrkande till 
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-09-11 

§ 219 

Motion av Stefan Hanna (C) om att göra Fyrishov till ett friskvårdscenter 
för seniorer 
KSN-2017-2114 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Reservation 
Närvarande ledamöter (C) reserverar sig till förmån för bifall till motionen. 

Ärendet 
Stefan Hanna (C) föreslår i motion, väckt vid sammanträdet den 24 april 2017, att, förutom 
badverksamheten, för alla invånare och besökare fokusera övriga delar av Fyrishovs verksamhetsytor 
på friskvårdsverksamhet och rehabilitering med särskild inriktning mot äldre. 

Yrkanden 
Stefan Hanna (C) yrkar bifall till motionen. 

Monica Östman (S) yrkar med instämmande av Rickard Malmström (MF') bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Stefan Hannas (C) bifallsyrkande till motionen mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-09-1 1 

§ 220 

Vid sammanträdet inlämnade motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Motioner 

Motion av Jonas Segersam (KD) om ansökan om medlemskap i Arlandaregionen. (KSN-
2017-3183) 

Motion av Jonas Segersam (KD) om att marknadsföra Uppsala genom att uppmärksamma 
bemärkta Uppsalabor. (KSN-2017-3185) 

Motion av Jonas Segersam (KD) om trygghetsboenden.( KSN-2017-3187) 

Motion av Jonas Segersam (KD) om uthyrning av lantbruksbostäder. (KSN-2017-3189) 

Motion av Jonas Segersam (KD) om kulturtolkar. (KSN-2017-3190) 

Motion av Jonas Segersam (KD) om Stabby Trädgårdsstad. (KSN-2017-3191) 

Motion av Jonas Segersam (KD) om kvalitetsarbete.(KSN-2017-3192) 

Motion av Stefan Hanna (C) om ökad trafiksäkerhet i centrala Uppsala. (KSN-2017-3193) 

Motion av Anne Lennartsson (C) om att införa aktivt skolval i Uppsala. (KSN-2017-3194) 

Motion av Stefan Hanna (C) om anropsstyrd kollektivtrafik. (KSN-2017-3195) 

Motion av Stefan Hanna (C) om en bättre utbildning för Uppsalas barn och unga. (KSN-2017-
3196) 

Motion av David Perez (SD) om kostnadsfria trygghetslarm. (KSN-2017-3197) 

Motion av Simon Alm (SD) om vuxna ensamkommande bam.(KSN-2017-3198) 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga 1 

Närvarologg för ordinarie ledamöter 
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september 2017 klockan 16:34:31. 

Ledamot Logg 

Marlene Burwick (S) Kjell Viberg autoers. kl. 13:16 
Erik Pelling (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Caroline Hoffstedt (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Ulrik Wärnsberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Hilde Klasson (S) Peder Granath autoers. kl. 13:16 till kl. 13:44 (p21), ord. ankom kl. 13:44 
(p21) 

Gustav Lantz (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Elnaz Alizadeh (S) Maria Gauffin-Röjestål autoers. kl. 13:16 
Peter Gustavsson (S) Rafael Waters autoers. kl. 13:16 
Loa Mothata (S) Maria Patel autoers. kl. 13:16 
Carl Lindberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Patrik Kjellin (S) Bedo Kaplan autoers. kl. 13:16 till kl. 15:10 (p12), ord. ankom kl. 15:10 
(p12) 

Staffan Yngve (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Monica Östman (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Inga-Lill Sjöblom (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Susanne Eriksson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Mattias Kristenson (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Eva Christiernin (5) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Ove Hjorth (S) Björn Wall autoers. kl. 13:16 
Agneta Erikson (S) Gunilla Oltner autoers. kl. 13:16 
Klas-Herrman Lundgren (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Ylva Stadell (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Stavros Giangozoglou (S) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Fredrik Ahlstedt (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Marta Obminska (M) Carolina Bringborn Anadol autoers. kl. 13:16 
Therez Olsson (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Inger Söderberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Liv Hahne (M) Madeleine Andersson autoers. kl. 13:16 
Alexandra Steinholtz (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Markus Lagerquist (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Cecilia Forss (M) Stig Rådahl autoers. kl. 13:16 till kl. 15:30 (p13), ord. ankom kl. 15:30 (p13) 
Mats Gyllander (M) Mats HanAn ers. kl. 13:35 (p20) 
Christopher Lagerqvist (M) Arne Sandemo ers. kl. 14:11 (p5) 
Kristian P Ljungberg (M) Johan Carlsson ers. kl. 14:31 (p8) 
Magnus Åkerman (M) Stig Rådahl ers. kl. 15:30 (p13) 
Rickard Steinholtz (M) Ankom kl. 14:23 (p11) 
Gunnar Hedberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Hannes Beckman (Ni) 
Maria Gardfjell (MP) Jonas Andersson autoers. kl. 13:16 
Rickard Malmström (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Linda Eskilsson (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Johan Lundqvist (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Mohamad Tahir (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Tarja Onegård (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Asa Strahlemo (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Eva Adler (MP) Helena Nordström-Källström autoers. kl. 13:16 
Trond Svendsen (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Johan Edstav (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Ahmad Orfali (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Kollike Montgomery (MP) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
!lona Szatmåri Waldau (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Sida 1 av 2 



Forts. bilaga 1 

Forts. närvarologg den 11 september 2017 klockan 16:34:31. 

Ledamot Logg 

Hanna Mörck (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Sverker Aslund (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Karolin Lundström (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Tobias Smedberg (V) Daniel Rogozinski autoers. kl. 13:16 till kl. 13:17, ord. ankom kl. 13:17 
Liza Boethius (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Kjell Haglund (V) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Edip Akay (V) Florian Burmeister ers, kl. 13:19 
Mohamad Hassan (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Anna Manell (L) 
Malin Sjöberg Högrell autoers. kl. 13:16 till kl. 14:37 (p8), ord, ankom kl. 
14:37 (p8) 

Eva Edwardsson (L) 
Peter Nordgren autoers. kl. 13:16 till kl. 13:44 (p21), ord, ankom kl. 13:44 
(p21) 

Benny Lindholm (L) 
Agneta Simonsson autoers. kl. 13:16 till kl. 14:08 (p24), ord. ankom kl. 
14:08 (p24) 

Anders A Aronsson (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Anders VVesterlind (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Urban Wästljung (L) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Stefan Hanna (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Anne Lennartsson (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Örjan Berglund (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Mia Nordström (C) Ulf Schmidt autoers. kl. 13:16 
Ehsan Nasari (C) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Cecilia Oksanen (C) Karin Ericsson autoers. kl. 13:16 
Pavel Gamov (SD) Lisen Burmeister autoers, kl. 13:16 
Simon Alm (SD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Mikael Johansson (SD) 
David Perez (SD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Sven Walfridsson (SD) 
Jonas Segersam (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Martin Wisell (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Torbjörn Aronson (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Margit Borgström (KD) Deltar i upprop 1 kl. 13:16 
Mona Camara Sylvan (Fl) Josef Saffady Åhslund autoers. kl. 13:16 

Tomas Karlsson (Fl) 
Deltar i upprop 1 kl. 13:16, utgår kl. 16:16 (p15), Sadaf Nasiripour ers. kl. 
16:16 (p15) 

Sida 2 av 2 



Ersättare Logg 

Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 " Kjell Viberg (S) 
Ers, deltar i upprop 1 kl. 13:16 * Peder Granath (S) 

Ers, deltar i upprop 1 kl. 13:16 " Rafael Waters (5) 
Ers. deltar i upprop 1 kl, 13:16 " Maria Patel (S) 
Ers. deltar i upprop 1 kl, 13:16 " Bedo Kaplan (S) 

Ers, deltar i upprop 1 kl. 13:16 * Björn Wall (S) 
Ers, deltar i upprop 1 kl. 13:16 " Gunilla Oltner (S) 
Ers, deltar i upprop 1 kl. 13:16 * My Lilja (S) 
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 " Jonny Husén (S) 

Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 *Stig Rådahl (M) 

Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 *Siw Björkgren (MP) 

* Florian Burmeister (V) Ankom kl. 13:17 

Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 * Peter Nordgren (L) 

Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 *Thea Andersson (L) 
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 * Ulf Schmidt (C) 
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 * Karin Ericsson (C) 
Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 * Ingmar Jansson (C) 

Bilaga  till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Närvarologg för ersättare 
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 11 september 2017 klockan 16:35:42. 

* Maria Gauffin-Röjestål (S) Ers, deltar i upprop 1 kl. 13:16 

" Kerstin Westman (S) 

*Arne Sandemo (M) Ankom kl. 14:11 (p5) 
" Johan Carlsson (M) Ankom kl. 14:30 (p8) 
" Carolina Bringborn Anadol (M) Ers, deltar i upprop 1 kl, 13:16 
* Mats HanAn (M) Ankom kl. 13:35 (p20) 
* Lars Harlin (M) 
* Bekir Jusufbasic (M) 
" Madeleine Andersson (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 

" Jonas Andersson (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Helena Nordström-Källström 
(MP) 
*Per-Eric Rosén (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 

*Salvador Rincon-Amat (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
" Terence Hongslo (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Lars-Håkan Andersson (V) 

* Bodil Brutemark (V) 
* Daniel Rogozinski (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
" Malin Sjöberg Högrell (L) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 

*Agneta Simonsson (L) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 

* Pirita Ouchterlony-Simu (SD) 
*Anders Sehlin (SD) 
* Lisen Burmeister (SD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 
* Ulla Johansson (KD) Ankom kl. 15:10 (p12) 
* Ingemar WirAn (KD) Ankom kl. 16:10 (p14) 
*Sadaf Nasiripour (Fl) Ankom kl. 13:22 (p3) 
" Josef Saffady Ahslund (Fl) Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Sida 1 av 1 

Ers. deltar i upprop 1 kl. 13:16 

Forts. bilaga 1 
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