
Sida 1 (7) 

 

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

Kommunfullmäktige 
kallas till sammanträde måndagen den 
30 mars 2020 

Plats och tid 
Uppsala Konsert & Kongress, klockan 13:15  

Om sammanträdet 

På grund av den rådande situationen med Covid-19 viruset pågår ett kontinuerligt 
arbete med att säkerställa att kommunfullmäktige kan genomföras demokratiskt och 
rättssäkert samtidigt som risken för smittspridning minimeras.  

I denna kallelse finns samtliga planerade ärenden för sammanträdet den 30 mars 2020 
upptagna, vilket är en förutsättning för att de ska kunna behandlas på sammanträdet.  

Beroende på hur situationen utvecklas kan förslag på t.ex. bordläggning av vissa 
ärenden kommuniceras med kort varsel. I ett första skede kommer en dialog att ske 
med fullmäktiges gruppledare men eventuella förslag kommer också att 
kommuniceras med samtliga ledamöter före sammanträdet. 

Fullmäktiges protokoll justeras denna gång av Socialdemokraterna och Centerpartiet 
och justeringen föreslås äga rum torsdagen den 2 april 2020 klockan 17.15 på 
Stationsgatan 12. 

 

 

 

Ordförande 

Eva Edwardsson (L) 

Sekreterare 

John Hammar 

  

Kommunfullmäktige Datum: 
Kallelse 2020-03-19 

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

1. Val av justerare samt justeringsdag  

2. Fastställande av föredragningslista  

3. Anmälningsärenden  

 
KSN-2020-00026 
 
Handlingen publiceras veckan före sammanträdet. 
  

 

4. Inlämnade frågor  
 
KSN-2020-00025 
 
Handlingen publiceras veckan före sammanträdet. 
  

 

5. Inlämnade interpellationer  
 
KSN-2020-00024 
 
Handlingen publiceras veckan före sammanträdet. 
  

 

6. Inlämnade motioner  
 
KSN-2020-00023 
 
Handlingen publiceras veckan före sammanträdet. 
  

 

7. Avsägelser  
 
KSN-2020-00036 
 
Handlingen publiceras veckan före sammanträdet. 
 

 

8. Fyllnadsval  
 
KSN-2020-00036 
 
Handlingen publiceras veckan före sammanträdet. 
 

 

9. Val av nämndemän till Uppsala tingsrätt för mandatperioden 1 januari 2020 - 
31 december 2023 
 
KSN-2019-2385 
 
Handlingen publiceras veckan före sammanträdet. 
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10. Inriktning för ansökan om stadsmiljöavtal gällande spårväg 
 
KSN-2018-2976 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 11 mars 2020 § 45 
• Arbetsutskottets förslag 3 mars 2020 § 69 
• Tjänsteskrivelse daterad 5 mars 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  

  

 

11. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder 
 
KSN-2019-1841 
 
Beslutsunderlag 

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

nämnder 
  

 

12. Program för äldrevänlig kommun 
 
KSN-2019-2644 
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens förslag 11 mars 2020 § 64 
• Arbetsutskottets förslag 25 februari 2020 § 55 
• Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-31 
• Bilaga 1 Beredningsredogörelse 
• Bilaga 2 Program för äldrevänlig kommun 
• Bilaga 3 Handlingsplan för äldrevänlig kommun 
• Bilaga 4 Hantering av inkomna synpunkter vid beredningskonferens 
• Bilaga 5 Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 22 

augusti 2019 
  

 

13. Revidering av kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2021 
 
KSN-2018-3218 
 
Beslutsunderlag 

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

  

 

  



Sida 4 (7) 

14. Initiativärende om ändringsbudget 2020 
 
KSN-2020-01013 
 
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) 

  

 

15. Svar på motion om att förenkla för barn och ungdomar att idrotta från Mia 
Nordström (C) 
 
KSN-2018-3413 
  

 

16. Svar på motion om förebyggande stressutbildning för ökad jämställdhet från 
Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) 
 
KSN-2019-1195 
  

 

17. Svar på motion om center för personer med funktionsnedsättning från 
Carolina Bringborn (M) och Roine Thunberg (M) 
 
KSN-2019-1204 
  

 

18. Svar på motion om tiggeri i Uppsala från Jonas Segersam (KD) 
 
KSN-2019-1599 
  

 

19. Svar på motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser från Tobias 
Smedberg (V) och Jonas Segersam (KD) 
 
KSN-2019-1607 
  

 

20. Svar på motion om mer vatten åt Uppsalaborna från Tobias Smedberg (V) 
 
KSN-2019-1901 
  

 

21. Svar på motion om att låta pensionärer åka avgiftsfritt under dagtid i 
kollektivtrafiken från Tobias Smedberg (V) 
 
KSN-2019-02812 
  

 

22. Svar på motion om ersättning till olika vårdgivare inom äldreomsorgen från 
Cecilia Forss (M) 
 
KSN-2019-02815 
  

 

23. Svar på motion om upphävande av detaljplan för kvarteret Stenåkern från 
Simon Alm (-) med flera 
 
KSN-2019-03068 
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24. Svar på motion om belysning på Uppsalas landmärken från Sarah Havneraas 

(KD) 
 
KSN-2019-03073 
  

 

25. Svar på motion om neutral klädkod för kommunalt anställda från Simon Alm (-) 
 
KSN-2019-03840 
  

 

26. Svar på motion om att stoppa kostnader kopplade till ofinansierade 
riksdagsbeslut från Stefan Hanna (-) 
 
KSN-2020-00480 
  

 

 

Bordlagda interpellationer 
 

27. Interpellation om bristande dialog vid privatiseringar från Tobias Smedberg (V) 
 
KSN-2019-03813 
 

 

28. Interpellation om kvalitet kopplat till Särskilda boenden för äldre från Stefan 
Hanna (-) 
 
KSN-2020-00471 
 

 

29. Interpellation om bidrag till Ibn Rushd från Jonas Segersam (KD) 
 
KSN-2020-00462 
 

 

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

 

31. Interpellation om sexuella trakasserier och övergrepp i kommunens 
verksamheter från Lovisa Johansson (FI) 
 
KSN-2020-00473 
 

 

32. Interpellation om att skapa en ”Vackra stigen” i Uppsala från Stefan Hanna (-) 
 
KSN-2020-00461 
 

 

33. Interpellation om hbtq-diplomering från Hanna Victoria Mörck (V) 
 
KSN-2020-00467 
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34. Interpellation om språkkunskaper inom kommunal omsorgsverksamhet från 
Stefan Hanna (-) 
 
KSN-2020-00474 
 

 

35. Interpellation om kuratorer från Hanna Victoria Mörck (V) 
 
KSN-2020-00470 
 

 

36. Interpellation om investerarpolicy från Stefan Hanna (-) 
 
KSN-2020-00468 
 

 

37. Interpellation nya miljarder till välfärden från Tobias Smedberg (V) 
 
KSN-2020-00459 
 

 

38. Interpellation om Försvarsmaktens expansion och cykelvägen vid Ulva kvarn 
från Stefan Hanna (-) 
 
KSN-2020-00466 
 

 

 

Nya Interpellationer 
 

39. Interpellation angående rån och förnedring av unga brottsoffer från Anders 
Sehlin (SD) 
 
KSN-2020-00793 
 

 

40. Interpellation om kommunrevisionens granskning av bostadsförsörjning samt 
hållbarhetsaspekter inom samhällsbyggnad från Stefan Hanna (-) 
 
KSN-2020-00798 
 

 

41. Interpellation om lektorer i gymnasieskolan från Christopher Lagerqvist (M) 
 
KSN-2020-00799 
 

 

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

 

43. Interpellation kopplad till kommunrevisionens granskning av kommunens mål 
och resultatstyrning från Stefan Hanna (-) 
 
KSN-2020-00795 
 

 

44. Interpellation om rödmarkeringar från Ingela Ekrelius (V) 
 
KSN-2020-00800 
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45. Interpellation om stöd till sexuellt utsatta barn från Linnea Bjuhr (SD) 
 
KSN-2020-00801 
 

 

46. Interpellation kopplad till kommunrevisionens granskning av kommunens 
arbete med etablering och integration från Stefan Hanna (-) 
 
KSN-2020-00794 
 

 

 

Bordlagda frågor från mötet 2020-01-27 
 

47. Fråga om opinionsundersökning om spårväg från Stefan Hanna (-) 
 
KSN-2020-00025 
 

 

48. Fråga om Hemtjänsten i Svartbäcken från Stefan Hanna (-) 
 
KSN-2020-00025 
 

 

49. Fråga om fadderhemsprojektet från Lovisa Johansson (FI) 
 
KSN-2020-00025 
 

 

50. Fråga om nationella prov från Christopher Lagerqvist (M) 
 
KSN-2020-00025 
 

 

 

Bordlagda frågor från mötet 2020-02-24 
 

51. Fråga om jämställdhetsarbetet i Uppsala från Anders Sehlin (SD) 
 
KSN-2020-00025 
 

 

52. Fråga om Fairtrade från Tobias Smedberg (V) 
 
KSN-2020-00025 
 

 

53. Fråga om allaktivitetshuset Allis från Markus Lagerquist (M) 
 
KSN-2020-00025 
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