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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-12-11
Plats och tid:

Uppsala Konsert och Kongress, sal B, 13:15-18:00, 19:40-22:02.

Presidium:

Carl Lindberg (S), ordförande
Johan Edstav (MP), 1:e vice
ordförande
Magnus Åkerman (M), 2:e vice
ordförande

Övriga
deltagare:

Ingela Persson, sekreterare
Lars Niska, sekreterare
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Utses att justera:

Trond Svendsen (MP)
Anne Lennartsson (C)

Justeringens
plats och tid:

Ledamöter
och
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Paragrafer:

Redovisas i bilaga 1.

266 - 297
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Underskrifter:
Johan Edstav (MP), ordförande §§
2842.8

Carl Lindberg (S), ordförande §§ 266283, 289-297

K-7:4
Trond Svendsen (MP), justerare

Anne Lennartsson (C), justerare
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Lars Niska, sekreterare
ANSLAG/BEVIS
Organ:
Datum:
Anslag sätts upp:
Protokollet finns
tillgängligt på:
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anslagstavla.
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Anslaget tas ner:
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Underskrift:
Lars Niska, sekreterare

Närvarolista Uppsala kommunfullmäktige 2017-12-11, bilaga 1
Närvarande ledamöter:
Marlene Burwick (S)
Erik Pelling (S)
Caroline Hoffstedt (S)
Ulrik Wärnsberg (S)
Hilde Klasson (S)
Gustaf Lantz (S)
Elnaz Alizadeh (S)
Peter Gustavsson (S)
Loa Mothata (S)
Carl Lindberg (S)
Patrik Kjellin (S)
Staffan Yngve (S)
Monica Östman (S)
Inga-Lill Sjöblom (S)
Susanne Eriksson (S)
Mattias K_ristenson (S)
Eva Christiernin (S)
Ove Hjorth (S)
Klas-Herman Lundgren (S)
Ylva Stadell (S)
Stavros Giangozoglou (S)
Fredrik Ahlstedt (M)
Marta Obminska (M)
Therez Olsson (M)
Inger Söderberg (M)
Liv Hahne (M)
Alexandra Steinholtz (M)
Markus Lagerquist (M)
Cecilia Forss (M)
Christopher Lagerqvist (M)
Magnus Åkerman (M)
Gunnar Hedberg (M)
Maria Gardfjell (MP)
Rickard Malmström (MP)
Linda Eskilsson (MP)
Johan Lundqvist (MP)
Mohamad Tahir (MP)
Tarja Onegård (MP)
Åsa Strahlemo (MP)
Eva Adler (MP)
Trond Svendsen (MP)
Johan Edstav (MP)
Ahmad Orfali (MP)
Kiillike Montgomery (MP)
Bona Szatmari Waldau (V)
Hanna Mörck (V)
Sverker Åslund (V)
Karolin Lundström (V)
Tobias Smedberg (V)
Liza Boethius (V)
Kjell Haglund (V)
Mohamad Hassan (L)
Anna Manell (L)
Eva Edwardsson (L)

Paragraf
266-284
266-285

270-297
266-287
283-297

270-297
266-285
266-284

266-284
266-286
283-297
266-286
266-283

279-297

Paragraf

Benny Lindholm (L)
Anders A Aronsson (L)
Anders Westerlind (L)
Urban Wästljung (L)
Stefan Hanna (C)
Anne Lennartsson (C)
Örjan Berglund (C)
Simon Alm (SD)
David Perez (SD)
Jonas Segersam (KD)
Martin Wisell (KD)
Mona Camara Sylvan (Fl)
Tjänstgörande ersättare:
Kjell Viberg (S)

Peder Granath (S)
Rafael Waters (S)
Maria Patel (S)
Bedo Kaplan (S)
Kerstin Westman (S)
Björn Wall (S)
Gunilla Oltner (S)
My Lilja (S)
Jonny Husen (S)
Arne Sandemo (M)

n

266-287
278-288
271-282

269-297

Paragraf
266-269,
285-297
266-283,
285-297
266-270,
286-297

266-283
286-297
286-297
287-297
287-297
288-297
266-270,
284-297

Johan Carlsson (
Carolina Bringbom Anadol (M) 283-284
266-282,
Mats Hansen (M)
285-297
Bekir Jusfbasic (M)
Madelene Andersson (M)
266-277,
Jonas Andersson (MP)
288-297
Helena Nordström-Källström (MP)266-270,
283-297
289-297
Per-Eric Rosen (MP)
271-297
Lars-Håkan Andersson (V)
266-270
Florian Burmeister (V)
266-269
Agneta Simonsson (L)
Ulf Schmidt (C)
Karin Ericsson (C)
Ingmar Jansson (C)
Pirita Ouchterlony-Simu (SD)
Anders Sehlin (SD)
Lisen Butmeister (SD)
266-284
Ulla Johansson (KD)
Ingemar Wirsen (KD)
290-297
Sadaf Nasiripour (Fl)
266-289
Josef Safady Åslund (Fl)

Närvarolista Uppsala kommunfullmäktige 2017-12-11, bilaga 1

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Lars Harlin (M)
Stig Rådahl (M)
Siw Björkgren (MP)
Salvador Rincon-Amat (MP)
Terence Hongslo (MP)
Bodil Brutemark (V)
Daniel Rogozinski (V)
MalM Sjöberg Högrell (L)
Peter Nordgren (L)
Thea Andersson (L)
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-12-11

§ 266

Val av justerare samt tid och plats för justering
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Trond Svendsen (11113) och Anne Lennartsson (C) till justerare,
att utse Asa Strahlemo (MP) och Stefan Hanna (C) till ersättare för justerama, samt
att justeringen äger rum den 19 december 2017 klockan 09:30 på Stationsgatan 12.

Justerandes sign
4 ,

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-12-11

§ 267

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa föredragningslistan enligt ordförandens förslag.
Ärendet
Efter § 268 Anmälningsärenden håller kommunfullmäktiges andre vice ordförande Magnus Åkerman
(M) ett anförande för att uppmärksamma Finlands 100 års jubileum, den 6 december 2017. Därefter
delar representanter från utbildningsnämnden, Caroline Hoffstedt (S), Linda Eskilsson (MP) och
Sverker Åslund (V), ut årets pedagogiska pris i kategorierna: skolledare, förskollärare,
grundskolelärare och gymnasielärare.
Beslutsärenden behandlas från klockan 14:30.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-12-11

§ 268

Anmälningsärenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga förteckningen över anmälningsärenden till protokollet.

Anmälan av:
Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) den 30 juni 2017 (KSN-2017-4027).
Begäran av ledamot i kommunfullmäktige om att bli registrerad som partipolitiskt oberoende KSN2017-3830.
Protokoll från medaljdelegationens sammanträde den 22 november 2017.
Redovisning av motioner som lämnats in vid kommunfullmäktiges sammanträde 6-7 november
2017:
Motion av Mia Nordström (C) om förbättrad cykelinfrastruktur i Uppsala (KSN-2017-3791).
Motion av Mia Nordström (C) om att utveckla Graneberg (KSN-2017-3792).
Motion av Martin Wisell (KD) om att upprätthålla tysthetsnormen på kommunens bibliotek (KSN2017-3793).

Justeraii1es sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-12-11

§ 269

Interpellation av Simon Alm (SD) om studiebesöket i ett av yrkestiggarnas
hemländer
KSN-2017-3501
Simon Alm (SD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S)
som lämnat över interpellationen till Bona Szatmari Waldau (V) för besvarande.

Anföranden
Anföranden hålls av Simon Alm (SD), Ilona Szatmari Waldau (V), Alexandra Steinholtz (M), Stefan
Hanna (C), Jonas Segersam (KD), Ylva Stadell (S), Anders A Aronsson (L), Kjell Haglund (V) och
Tarja Onegård (MT).

Utdragsbestyrkande

Justaltdes sign
C_ 4:

Ng
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-12 -11

§ 270

Interpellation av Jonas Segersam (KD) om kommunens samarbete med
republikanska föreningen
KSN-2017-3628
Jonas Segersam (KD) har ställt en interpellation till kulturnämndens ordförande Peter Gustavsson (S)
som besvarar interpellationen.

Anföranden
Anföranden hålls av Jonas Segersam (KD), Peter Gustavsson (S), Eva Edwardsson (L), Cecilia Forss
(M), Simon Alm (SD), Stefan Hanna (C), Arne Sandemo (M), Benny Lindholm (L), Maria Gardfjell
(MP), Markus Lagerquist (M) och 'Mike Montgomery (IVLP).

Justerar des sign
(7z

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-12-11

§ 271

Inlämnade frågor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att medge att frågorna får framställas och besvaras efter på föredragningslistan upptagna ärenden.
Frågor
Fråga av Madeleine Andersson (M) om utvärdering av markeringsavgifter (KSN-2017-3968).
Fråga av Benny Lindholm. (L) om kostnaden för digitalt omröstningssystem (KSN-2017-4081).
Fråga av Christopher Lagerqvist (M) om skolans kompensatoriska uppdrag (KSN-2017-4082).
Fråga av Jonas Segersam (KD) om kostnader för kommunen för två receptioner vid Stationsgatan 12
(KSN-2017-4083).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-12 -11

§ 272

Inlämnade interpellationer
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 29
januari 2018.

Interpellationer
Interpellation av Mohamad Hassan (L) om upphandlingar av ramavtal (KSN-2017-4085).
Interpellation av Malin Sjöberg Högrell (L) om varför kommunen saknar snabbladdade elstationer för
elbilar (KSN-2017-4086).
Interpellation av Jonas Segersam (KD) angående förankring av beslut (KSN-2017-4088).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-12-11

§ 273

Inlämnade motioner
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motioner
Motion av Stig Rådahl (M) om att möjliggöra för äldre döva, blinda och dövblinda att få bo på samma
äldreboende i Uppsala (KSN-2017-4252).

Juster,347 sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-12-11

§ 274

Avsägels er
KSN-2017-0004
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att entlediga följande förtroendevalda från sina uppdrag:

Organ

Uppdrag

Namn

Parti

Uppsala kommuns
Industrihus Förvaltnings
AB
Uppsala Industrihus
Cykeln AB
Äldrenämnden

Suppleant

Teddy Viberg

(MP)

Suppleant

Teddy Viberg

(MP)

Ledamot

Johan Carlsson

(M)

Justerandes sign

Från och med

2018-01-01

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-12-11

§ 275

Valärenden
KSN-2017-0004
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att förrätta nedanstående val:

Organ
Uppsala kommuns
Industrihus Förvaltnings
AB
Uppsala Industrihus
Cykeln AB'
Bror Hjortstiftelsen

Uppdrag
Suppleant

Suppleant
Revisorsersättare

Till och med
Gäller intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val
till kommunfullmäktige
Gäller intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val
till kommunfullmäktige

Nadia Röning (MP)

2015-03-30 — 2018-12-31

Fredrik
Leijerstam
Cecilia Forss

(Rättelse av val 2015-03-30)

Äldrenämnden

Ledamot

Namn
Parti
Nadia Röning (MP)

2018-01-02 — 2018-12-31

(MP)
(M)

,.

Juster des sign
i
D

Utdragsbestyrkande

AL
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-12-11

§ 276

Komplettering av taxor och avgifter 2018 för miljö- och
hälsoskyddsnämnden och idrotts- och fritidsnämnden
KSN-2017-3760
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa komplettering av miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor och avgifter med en
tillsynsavgift för kontroll av e-cigaretter enligt bilaga 1, samt
att fastställa idrotts- och fritidsnämndens taxor och avgifter enligt bilaga 2.

Sammanfattning
Den 1 maj 2017 beslutade riksdagen om en ny lag som reglerar försäljningen av elektroniska cigaretter
och påfyllnadsbehållare. Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni att miljö- och
hälsoskyddsnämnden ska ansvara för kommunens skyldigheter enligt denna lag. Enligt lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare får kommunen ta ut en årlig avgift för sin tillsyn.
Behov av tillsynsbesök uppskattas till ett besök vartannat år som kan göras tillsammans med tillsyn
över folköl, tobak och receptfria läkemedel då försäljningen sker på samma verksamhetsställen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

7-3

13 (39)

upPatifi

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-12-11

§ 277

Ersättningar för pedagogisk verksamhet 2018
KSN-2017-3732
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ersättningar för pedagogisk verksamhet år 2018 i enlighet med utbildningsnämndens
förslag.

Särskilt yttrande
Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt följande:
Sverigedemokraterna hade en annan ram för verksamheten och deltar därför inte i beslutet om hur
majoritetens ram ska fördelas.
Sammanfattning
Förslaget omfattar ersättningar till den kommunala huvudmannens förskola och skola och de
fristående förskolorna och skolorna. Ersättningarna bygger på de förutsättningar som getts
utbildningsnämnden i fullmäktiges beslut om Mål och budget 2018-2019 den 6-7 november 2017.
I Mål och budget fastställer kommunfullmäktige ett kommunbidrag per verksamhet. Utifrån
kommunbidraget beräknas ersättningar per barn och elev utifrån en grund om lika villkor och
skollagens bestämmelser om hur ersättning ska betalas ut till fristående huvudmän.
Ersättningarna utgörs i huvudsak av ett grundbelopp, där en del utgörs av en strukturersättning som
grundar sig på den socioekonomiska sammansättningen av elever på varje förskola och skola.
Därutöver kan tilläggsbelopp, ersättning för nyanlända barn och elever och ersättning för modersmål
utges beroende på skolform. Kommunfullmäktige fastställer ersättningarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justey5des sign

Utdragsbestyrkande

14 (39)

upPleifi

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-12-11

§ 278

Ersättning för Lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende
och hemvård 2018
KSN-2017-3764
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att höja ersättningen för LOV inom hemvården enligt omvårdnadsprisindex (OPI) för 2018 från och
med den 1 januari 2018, samt
att fastställa 2018 års ersättning för LOV inom vård- och omsorgsboende till 1 829 kr per dygn.

Reservationer
Närvarande ledamöter (M), (L), (C) och (KD) reserverar sig till förmån för Stefan Hanna (C) med
fleras avslagsyrkande och avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 278.
Särskilt yttrande
Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt följande:
Sverigedemokraterna hade en annan ram för verksamheten och deltar därför inte i beslutet om hur
majoritetens ram ska fördelas.
Sammanfattning
Äldrenämnden har överlämnat förslag till LOV-ersättning för 2018 i hemvården och för vård- och
omsorgsboende. De föreslagna LOV-ersättningarna bygger på de förutsättningar som
kommunfullmäktige beslutade i november 2017 i Mål och Budget 2018-2020.
Äldrenämnden fastställde reviderat förfrågningsunderlag för godkännande av utförare i Uppsala
kommuns valfrihetssystem inom hemvården den 24 november 2016. Enligt förfrågningsunderlaget ska
ersättningsnivåerna beslutas årligen av kommunfullmäktige och gäller från varje nytt årsskifte.
Äldrenämnden föreslår att ersättningen för LOV inom hemvården höjs enligt omvårdnadsprisindex
(OPI) för 2018. OPI för 2018 är ännu inte fastställt, utan fastställs under april/maj 2018 när nytt avtal
förhandlats fram mellan SKL och kommunal. Fram tills OPI är fastställt räknas ersättningen upp med
preliminärt OPI för 2018 som publiceras under december 2017. Ny ersättning utgår från och med den
1 januari utifrån nu gällande förfrågningsunderlag. En översyn av nuvarande förfrågningsunderlag har
påbörjats och ett nytt förfrågningsunderlag kommer att tas fram under våren 2018.
Yrkanden
Stefan Hanna (C) yrkar med instämmande av Jonas Segersam (KD) bifall till kommunstyrelsens
förslag till första att-sats.
Stefan Hanna (C) yrkar med instämmande av Jonas Segersam (KD) avslag på kommunstyrelsens
förslag till andra att-sats.
/ds sign
Justera

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-12-11

Monica Östman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anföranden hålls även av Simon Alm (SD) och Johan Carlsson (M).
Beslutsgång
Ordförande finner att det utöver kommunstyrelsens förslag finns ett yrkande om avslag på
kommunstyrelsens förslag till andra att-sats.

Vid ställd proposition på Stefan Hannas (C) bifallsyrkande till kommunstyrelsens första att-sats mot
avslag finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar att bifalla densamma.
Vid ställd proposition på Monica Östmans (S) bifallsyrkande till kommunstyrelsens andra att-sats mot
Stefan Hanna (C) med fleras avslagsyrkande finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla kommunstyrelsens andra att-sats.
Votering begärs och genomförs.
Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA, bifall till Stefan Hanna (C) med fleras avslagsyrkande
röstar NEJ. Kommunfullmäktige beslutar med 44 JA-röster mot 32 NEJ-röster att bifalla
kommunstyrelsens förslag. 5 ledamöter avstår från att delta i omröstningen.
Ja-röst avger:
Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wämsberg (S), Hilde Klasson
(S), Gustaf Lantz (S), Peter Gustavsson (S), Loa Mothata (S), Carl Lindberg (S), Patrik Kjellin (S),
Staffan Yngve (S), Monica Östman (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Susanne Eriksson (S), Maffias
Kristenson (S), Eva Christiemin (S), Ove Hjorth (S), Ylva Stadell (S), Stavros Giangozoglou (S),
Maria Gardfiell (MP), Rickard Malmström (MP), Linda Eskilsson (MP), Johan Lundqvist (MP),
Mohamad Tahir (MP), Tarja Onegård (MP), Åsa Strahlemo (MP), Eva Adler (MP), Trond Svendsen
(MP), Johan Edstav (MP), Ahmad Orfali (Mi), Kfillike Montgomery (MP), Ilona Szatmari Waldau
(V), Hanna Mörck (V), Sverker /blund (V), Karolin Lundström (V), Tobias Smedberg (V), Liza
Boethius (V), Kjell Haglund (V), Mona Camara Sylvan (FI), Peder Granath (5), Maria Patel (S), Bedo
Kaplan (5), Lars-Håkan Andersson (V) och Josef Safady Åslund (Fl).
Nej-röst avger:
Fredrik Ahlstedt (M), Marta Obminska (M), Therez Olsson (M), Inger Söderberg (M), Liv Hahne (M),
Alexandra Steinholtz (M), Markus Lagerquist (M), Cecilia Forss (M), Christopher Lagerqvist (M),
Magnus Åkerman (M), Gunnar Hedberg (M), Mohamad Hassan (L), Anna Manell (L), Eva
Edwardsson (L), Benny Lindholm (L), Anders A Aronsson (L), Anders Westerlind (L), Urban
Wästljung (L), Stefan Hanna (C), Anne Lennartsson (C), Örjan Berglund (C), Jonas Segersam (KD),
Martin Wisell (KID), Johan Carlsson (M), Mats Hansen (M), Bekir Jusfbasic (M), Madelene
Andersson (M), Ulf Schmidt (C), Karin Ericsson (C), Ingmar Jansson (C), Ulla Johansson (KD),
Ingemar Wirsen (KD)
Avstår:
Simon Alm (SD), David Perez (SD), Pirita Ouchterlony-Simu (SD), Anders Sehlin (SD) och Lisen
Burmeister (SD).

Justeran es, sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga A § 278
Ersättning för Lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboende och hemvård 2018
Reservation
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna
Alliansen värnar valfriheten i välfärden. Att människor har möjlighet att välja sin vård- och
omsorgsgivare stärker deras frihet och egenmakt och bidrar till att förbättra kvaliteten och
effektiviteten i kommunens egen vård- och omsorgsverksamheten. För att valfriheten inte ska
urholkas krävs att kommunal och privat verksamhet bedrivs på jämlika villkor. Alliansen anser inte att
det tillgängliga underlaget är tillräckligt för att bedöma i vilken mån detta är fallet idag.
För att Alliansen ska kunna acceptera att inte justera upp ersättningarna för 2018 måste det vara
säkerställt att externa aktörer kan bedriva sin verksamhet på samma villkor som Uppsala kommuns
verksamhet i egen regi. För detta krävs ett bättre underlag över kommunens samlade kostnader för
vård- och omsorgsboenden och hemvård, ställda i relation till intäkter per person och verksamhetens
kvalitet.
Mot bakgrund av ovanstående yrkade Alliansen
att ärendet återremitteras i syfte att behandlas med bättre underlag.
att ärendets andra att-sats avslås i händelse av att detta yrkandes första att-sats faller.
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§ 279

Avgiftstak för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet 2018
KSN-2017-3789
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att höja avgiftnivåerna för maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet från
och med 1 januari 2018 i enlighet med skolverkets förordning (2001:160).

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har överlämnat förslag till höjda avgiftsnivåer för maxtaxa i enlighet med
Skolverkets förordning (2001:160). Beslut om kommunens taxor och avgifter är en del av Mål och
budget eftersom de har en påverkan på nämnders och bolagsstyrelsers ekonomiska förutsättningar.
Avgifterna ska därför fastställas av fullmäktige.
Uppsala kommun får statsbidrag för tillämpning av maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet enligt förordning (2001:160). Inkomsttaket för maxtaxan är indexerat och den
maximala avgiftsnivån justeras årligen. Skolverket anger de nya högsta avgiftsnivåerna i slutet på
varje år och avgiftshöjningama gäller från och med januari nästkomm.ande år.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 280

Policy för kommunikation inom Uppsala kommunkoncern
KSN-2017-2920
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Policy för kommunikation, enligt ärendets bilaga 1,
att därmed ersätta nuvarande Kommunikationspolicy,
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en riktlinje för kriskommunikation, samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att revidera kommunens grafiska profil.

Reservationer
Näravarande ledamöter (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden och avger
skriftlig reservation enligt bilaga A § 280.
Närvarande ledamöter (KD) reserverar sig mot beslutet och avger skriftlig reservation enligt bilaga B
§ 280.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 25 februari 2004 (§ 73) en kommunikationspolicy för Uppsala kommun.
Utifrån beslutat platsvarumärke och nya identifierade behov, så som ökat fokus på
kommunkoncemens demokratiuppdrag, ökad transparens för invånare och utökade målgrupper för
policyn samt nya organisatoriska förutsättningar prioriterades en utveckling och revidering av
kommunikationspolicyn under våren 2017.
Yrkanden
Simon Alm (SD) yrkar att skrivningar om normkritik stryks och därmed helt utgår från handlingen.
Stefan Hanna (C) yrkar (1) att Uppsala kommuns kommunikationsresurser decentraliseras till
förvaltningarna för att säkerställa att varje förvaltning ges förutsättningar att förvalta sitt
kommunikationsansvar.
Stefan Hanna (C) yrkar (2) att stryka "...och förtroendevalda" på sidan 2.
Maria Gardfjell (MP) yrkar med instämmande av Erik Pelling (S), Hona Szatmari Waldau (V) och
Mona Camara Sylvan (Fl) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att det utöver kommunstyrelsens förslag finns tre ändringsyrkanden.
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Vid ställd proposition på Simon Alms (SD) ändringsyrkande mot avslag finner ordförande att
kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma.
Vid ställd proposition på Stefan Hannas (C) första ändringsyrkande (1) mot avslag finner ordförande
att kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma.
Vid ställd proposition på Stefan Hannas (C) andra ändringsyrkande (2) mot avslag finner ordförande
att kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma.
Vid ställd proposition på Maria Gardfiells (MP) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag mot
avslag finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma.

Justera

s, sign
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Bilaga A § 280

Policy för kommunikation inom Uppsala kommunkoncern
Reservation

Centerpartiet
Policyn innehåller ett avsnitt om kommunikation inför och vid verksamhets- och samhällsstörning.
Avsnittet är emellertid kort och °specifikt. 1 händelse av kris eller allvarlig störning är det av stor vikt
att kommunikationen fungerar tillfredsställande, och att det är tydligt för dem som kommunicerar
för kommunens räkning vad som ska kommuniceras, hur det ska kommuniceras och när det ska
kommuniceras. Kommunfullmäktige antog nyligen en ledningsplan för allvarliga störningar, i vilken
det framgår med större tydlighet vad som förväntas av kommunikationsavdelningen i anslutning till
kriser och störningar. De riktlinjer för kommunikationen som återfinns i ledningsplanen bör därför
speglas även i kommunikationspolicyn.
Enligt policyn ska kommunikationsansvaret följa verksamhetsansvaret. Detta är en sund ordning som
ligger väl i linje med Centerpartiets decentraliseringstanke. I dagsläget är kommunens
kommunikationsresurser emellertid centraliserade till kommunledningskontoret. Ett decentraliserat
kommunikationsansvar kombinerat med centraliserade kommunikationsresurser kommer medföra
en otydlig ansvarsfördelning, onödiga mellanled i kommunikationen och sammantaget mindre
effektiva kommunikationsinsatser. Centerpartiet förordar därför att även kommunikationsresurserna
decentraliseras.
Av policyn framgår också att en del i kommunorganisationens kommunikationsansvar ska vara att
säkerställa att förtroendevalda är välkända. Detta ansvar bör ligga på de förtroendevalda själva och
deras respektive partiorganisationer.
Mot bakgrund av ovanstående yrkade Centerpartiet därför
att

policyns avsnitt om kommunikation i samband med kriser och störningar utökas och utvecklas i
enlighet med vad som anges i kommunens Ledningsplan inför och vid allvarlig störning.

att

Uppsala kommuns kommunikationsresurser decentraliseras till förvaltningarna för att
säkerställa att varje förvaltning ges förutsättningar att förvalta sitt kommunikationsansvar.

att "... och förtroendevalda" på sidan 2 i riktlinjen för samhällskommunikation stryks.

Stefan Hanna (C)

Bilaga B § 280

Policy för kommunikation inom Uppsala kommunkoncern
Reservation

Kristdemokraterna
Kommunens framtagna förslag till kommunikationspolicy eftersträvar att kommunikationen ska vara
öppen, tillgänglig, tydlig och snabb. I förslaget till kommunens kommunikationspolicy står det att
kommunikationen ska vara utformad ur ett normkritiskt perspektiv som visar till exempel olika
åldrar, kön, etnicitet, funktionsnedsättning/-variation, könsidentitet, familjebildningar och religionsoch trosuppfattning. Kristdemokraterna anser inte att kommunen lever upp till kravet om tydlighet
om kommunikation ska ske utifrån ett normkritiskt perspektiv. Vad begreppet "normkritik" innebär
förklaras inte och därför blir skrivningarna om normkritik i kommunikationen otydlig. Det innebär en
oklarhet kring vilka normer, som i kommunikationspolicyn ska kritiseras och vilka normer som ska
uppmuntras.
Det är dock positivt att hinder för kommunikation utifrån exempelvis ålder, kön, etnicitet / språk,
funktionsnedsättning/-variation, könsidentitet, familjebildningar och religions- och trosuppfattning
lyfts fram. Det blir dock fel när man i att-satser väljer att bara lyfta ett område, i detta fall
funktionsnedsättning, i stället för att beskriva att kommunikationen skall vara tillgänglig för alla
oberoende av hinder. Vi kristdemokrater ser att man istället kan betona värdet av de mänskliga
rättigheterna i stort.
Med anledning av ovanstående yrkade därför Kristdemokraterna på att kommunikationspolicyn
skulle återremitteras i syfte att samtliga delar om att Uppsala kommuns kommunikation ska vara
utformad ur ett normkritiskt perspektiv skulle strykas samt att de konkreta förslagen skulle göras mer
allmänna utifrån ett rättighetsperspektiv där det framgår att kommunikationen ska eftersträvas vara
tillgänglig för ALLA oberoende av hinder.

Jonas Segersam (KD)
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§ 281

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder
KSN-2017-2401
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att revidera Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun i
enlighet med ärendets bilaga 1.

Sammanfattning
Delar av ansvaret för kulturarvsfrågorna föreslås att flyttas från kulturnämnden till plan- och
byggnadsnämnden, som därigenom ges ansvaret att hantera alla kulturmiljöfrågor med bäring på Planoch bygglagen (PBL). De kulturarvsfrågor som inte faller in under PBL eller milj öbalken (MB) ska
även fortsättningsvis vara kulturnämndens ansvar.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Justerandes sign
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§ 282

Uppföljning av program och planer 2017
KSN-2017-3388
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna rapporten Uppföljning av program och planer 2017,
att uppdra till socialnämnden att revidera Drogpolitiskt program med inriktningen att komplettera
programmet med förebyggande insatser för fler typer av beroenden så som till exempel spel, samt att
genom framtagandet av en handlingsplan förtydliga roller och ansvarsfördelning,
att utifrån behov av tydligare avgränsning gentemot andra styrdokument och nya ambitioner i Mål och
budget 2018-20, uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att ta fram ett nytt Naturvårdsprogram
som ska vara GIS-baserat med en handlingsplan för olika arter, naturtyper och ekosystemstjänster,
att uppdra till kommunstyrelsen att komplettera Miljö- och klimatprogrammet med ett avsnitt om
klimatanpassning, samt ta fram en handlingsplan för klimatanpassning där roller
och ansvarsfördelning förtydligas,
att Program för individ- och familjeomsorg upphör att gälla,
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag på program och handlingsplan för barn och unga i
Uppsala kommun med utgångspunkt i Agenda 2030 och bamkonventionen,
att ta fram förslag till ett nytt kompletterande etappmål för att minska tillflödet av ny fossil plats i
kommunorganisationen och i samhället, samt
att ta fram förslag på ett nytt kompletterande etappmål för att minska miljö- och klimatpåverkan från
byggmaterial i allmänhet och öka användningen av trä i byggnader och anläggningar i synnerhet i
kommunorganisationen och i samhället.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige styr över nämnder och bolagsstyrelser genom bland annat Mål och budget och
kommunövergripande program och planer. I de kommunövergripande programmen och planerna
(fortsättningsvis används enbart programmen) beskriver fullmäktige kommunens samlade politik inom
olika områden.
Programstyrningen tar sin utgångspunkt i den riktlinje för styrdokument som kommunstyrelsen antog i
oktober 2014 och är den modell som används för de kommunövergripande aktiverande
styrdokumenten förutom Mål och budget. Modellen beskriver ansvar, roller och struktur för
framtagande och uppföljning av program. Vid framtagande av program säkerställs att det är just
programfonnen som är rätt typ av styrning och att framtagandet sker med berörda nämnder och
bolagsstyresler genom en gemensam beredning. För uppföljning av program beskrivs hur och när
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21(39)

HUM

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-12-11

uppföljning sker samt hur aktualitetsbedömning ska genomföras. Aktualitetsbedömningarna av de
enskilda programmen sammanställs och vid behov ges förslag på justeringar för ökad måluppfyllelse.

Yrkanden
Maria Gardfjell (MP) yrkar tillägg med:
att ta fram förslag till ett nytt kompletterande etappmål för att minska tilflödet av ny fossil plats i
kommunorganisationen och i samhället, samt
ta
fram förslag på ett nytt kompletterande etappmål för att minska miljö- och klimatpåverkan från
att
byggmaterial i allmänhet och öka användningen av trä i byggnader och anläggningar i synnerhet
i kommunorganisationen och i samhället.
Anföranden hålls även av Hanna Mörck (V) och Jonas Segersam (KD).

Beslutsgång
Ordförande finner att det utöver kommunstyrelsens förslag fmns ett tilläggsyrkande.
Vid ställd proposition på kommunstyrelsens förslag och Maria Gardfjells (MP) tilläggsyrkande mot
avslag finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detsamma.

;
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§ 283

Revidering av Arbetsmarknadspolitiskt program
KSN-2017-1596
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik enligt ärendets bilaga 1.

Reservationer
Närvarande ledamöter från (M), (C), (L) och (KD) reserverar sig till förmån för Mohamad Hassan (L)
med fleras yrkande och avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 283.
Närvarande ledamöter från (SD) reserverar sig till förmån för Simon Alms (SD) yrkanden och avger
skriftlig reservation enligt bilaga B § 283.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav i Mål och budget för 2016 arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att revidera
det arbetsmarknadspolitiska programmet. Arbetsmarknadsnämnden godkände i februari 2017 ett
förslag till program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik för antagande i fullmäktige.
Nämnden föreslog samtidigt kommunstyrelsen att i samverkan med berörda nämnder upprätta en
handlingsplan kopplad till det nya programmet.
I arbetsmarknadsnämndens beslut reserverade sig ledamöterna för (C), (L), (KD) och (M) och
lämnade särskilda yttranden till beslutet.
Kommunledningskontoret har i beredningen av ärendet till kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till
handlingsplan och genomfört en remisskonferens som behandlade förslaget till program och plan.
Programmet beskriver hur kommunens arbetsmarknadspolitik ska stärkas och utvecklas.
Kommunstyrelsens handlingsplan ska stärka genomförandet av programmet genom att konkretisera
prioriterade åtgärder, ansvarsfördelning och uppföljning.
Yrkanden
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar med instämmande av Tobias Smedberg (V) och Helena NordströmKällström (MP) bifall till kommunstyrelsens förlag.
Carolina Bringbom Anadol (M) yrkar:
att (1) under stycket "Kompetensförsörjning" stryka stycket från "Detta gäller inte minst inom vårdoch omsorgsektorn..." till "...teoretiska program på gymnasiet.",
att (2) praktikplatser inom kommunen och så kallade välfärdsanställningar eller andra
arbetsmarknadsinsatser i första hand riktas till personer som antingen finns inom kommunala
aktivitetsansvaret, inom ekonomiskt bistånd eller som är i behov av stöd på grund av en
funktionsnedsättning.
att (3) kommunens behov av platser för prioriterade grupper för praktik, arbetsrehabilitering, social
rehabilitering samt sysselsättning enligt socialtjänstlagen, ska där så är lämpligt, tillgodoses
Justerandes sign
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inom kommunens bolag, nämnder och styrelser samt i övrig kommunfinansierad verksamhet.
Riktmärket är minst en praktikant från målgruppen per 30 medarbetare.
att (4) yrkesutbildningarna utformas ihop med SFI för att fler nyanlända ska få en yrkesutbildning i
kombination med SFI-utbildningen. Det gäller både så kallade SFI-utbildningar och
yrkesutbildningar för den som saknar tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet, samt
att (5) de riktlinjer som tagits fram i Arbetsmarknadsnämnden om sociala företag inkluderas i det
arbetsmarknadspolitiska programmet.
Mohamad Hassan (L) yrkar med instämmande av Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD):
att (I) det arbetsmarknadspolitiska programmet revideras 2019
•att (2) under stycket "Kompetensförsörjning" shyka stycket från "Detta gäller inte minst inom..."
till " ...program på gymnasiet."
att (3)stryka stycket "Kommunen ska verka för att de företag som utför tjänster åt kommunen
erbjuder praktikplatser för utsatta och missgynnade grupper. Det kan ske genom att ställa sociala
krav i kommunens upphandlingar." och ersätta med "Kommunen ska villkora
tjänsteupphandlingar med inslag av arbetsmarknadsinsatser för långtidsarbetslö sa."
samt att komplettera det arbetsmarknadspolitiskaprogrammet med:
att (4) kommunen ska arbeta tillsammans med kompletterande aktörer för att nå en mångfald i våra
arbetsmarknadsinsatser och i förlängningen stötta fler till egen försörjning.
att (5)kommunen samarbetar med det lokala näringslivet för att utveckla yrkesutbildningar som
matchar den arbetsmarknadens behov.
att (6) kommunen ska kunna erbjuda många vägar till egen försörjning för dem som faller inom
ramen för kommunala aktivitetsansvaret. Kommunen ska ha en tydlig roll i att följa upp de
ungdomar som varken jobbar eller studerar.
att (7) praktikplatser inom kommunen och så kallade välfärdsanställningar eller andra
arbetsmarknadsinsatser i första hand riktas till personer som antingen finns inom kommunala
aktivitetsansvaret, inom ekonomiskt bistånd eller som är i behov av stöd på grund av en
funktionsnedsättning.
att (8) kommunens behov av platser för prioriterade grupper för praktik, arbetsrehabilitering, social
rehabilitering samt sysselsättning enligt socialtjänstlagen, ska där så är lämpligt, tillgodoses
inom kommunens bolag, nämnder och styrelser samt i övrig kommunfinansierad verksamhet.
Riktmärket är minst en praktikant från målgruppen per 30 medarbetare.
att (9) yrkesutbildningarna utformas ihop med SFI för att fler nyanlända ska få en yrkesutbildning i
kombination med SFI-utbildningen.
att (10) de riktlinjer som tagits fram i Arbetsmarknadsnämnden om sociala företag inkluderas i det
arbetsmarknadspolitiska programmet.
att (11) Studie- och yrkesvägledningen utformas till att även se till individens egna önskemål och
förutsättningar samt stötta individen i att förstå vilken utbildning som passar hen bäst utifrån
detta, i kombination med kunskap om arbetsmarknaden.
Simon Alm (SD) yrkar på återremiss.
Simon Alm (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Ulrik Wärnsberg (S) yrkar avslag på Carolina Bringbom Anadols (M) och Mohamad Hassan (L) med
fleras yrkanden.
Anföranden hålls även av Mona Camara Sylvan (FI).
Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordförande finner att det utöver kommunstyrelsens förslag finns ett återremissyrkande, ett
ändringsyrkande uppdelat i 5 att-satser, ett ändringsyrkande uppdelat i 11 att-satser och ett
avslagsyrkande.
Vid ställd proposition på Simon Alm (SD) återremiss mot avslag finner ordförande att
kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma.
Vid ställd proposition på Mohamad Hassans (L) yrkande att-sats 1-6 mot Ulrik Wärnsbergs (S)
avslagsyrkande finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Ulrik Wärnsbersgs (S)
avslagsyrkande.
Vid ställd proposition på Mohamad Hassans (L) yrkande att-sats 7-8 och Caroline Bringbom Anadols
(M) yrkande att-sats 2-3 mot Ulrik Wärnsbergs (S) avslagsyrkande finner ordförande att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla Ulrik Wärnsbersgs (S) avslagsyrkande.
Vid ställd proposition på Mohammad Hassans (L) yrkande att-sats 9 mot Ulrik Wämsbergs (S)
avslagsyrkande finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Ulrik Wämsbersgs (S)
avslagsyrkande.
Vid ställd proposition på Mohamad Hassans (L) yrkande att-sats 10 och Caroline Bringbom Anadols
(M) yrkande att-sats 5 mot Ulrik Wärnsbergs (S) avslagsyrkande finner ordförande att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla Ulrik Wärnsbersgs (S) avslagsyrkande.
Vid ställd proposition på Mohammad Hassans (L) yrkande att-sats 1 1 mot Ulrik Wärnsbergs (S)
avslagsyrkande finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Ulrik Wärnsbersgs (S)
avslagsyrkande.
Vid ställd proposition på Carolina Bringbom Anadols (M) yrkande att-sats 1 och 4 mot Ulrik
Wämsbergs (S) avslagsyrkande finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Ulrik
Wärnsbersgs (S) avslagsyrkande.
Vid ställd proposition på Ulrik Wämsbergs (5) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag mot
Simon Alms (SD) avslagsyrkande finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Ulrik
Wämsbergs (S) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag.
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Bilaga A § 283

Revidering av Arbetsmarknadspolitiskt program
Reservation
Alliansen
Vi saknar tydliga arbetsmarknadsåtgärder i kommunens arbetsmarknadspolitiska program som på
sikt ska leda till minskad arbetslöshet, minskat utanförskap, minskat ekonomiskt bistånd och ökad
sysselsättning.
Det är viktigt med tydliga mätbara mål, särskilda åtgärder och riktade insatser för att öka
sysselsättningen bland de utsatta grupperna som har hamnat i långtidsarbetslöshet och
bidragsberoende. Kommunens arbetsmarknadspolitik ska bland annat syfta till att människor ska
lämna bidragsberoende för egenförsörjning.
Då det är många nyanlända som avslutar sin etableringstid i närstående framtid och då kan komma
att återfinnas hos kommunens arbetsmarknadsnämnd bör det arbetsmarknadspolitiska programmet
revideras redan 2019.
Med anledning av ovan yrkade Alliansen:
att det arbetsmarknadspolitiska programmet revideras 2019
att under stycket "Kompetensförsörjning" stryka stycket från "Detta gäller inte minst inom..." till
"...program på gymnasiet."
att stryka stycket "Kommunen ska verka för att de företag som utför tjänster åt kommunen erbjuder

praktikplatser för utsatta och missgynnade grupper. Det kan ske genom att ställa sociala krav i
kommunens upphandlingar." och ersätta med "Kommunen ska villkora tjänsteupphandlingar med
inslag av arbetsmarknadsinsatser för långtidsarbetslösa."
samt att komplettera det arbetsmarknadspolitiskaprogrammet med:
att kommunen ska arbeta tillsammans med kompletterande aktörer för att nå en mångfald i våra
arbetsmarknadsinsatser och i förlängningen stötta fler till egen försörjning.
att kommunen samarbetar med det lokala näringslivet för att utveckla yrkesutbildningar som
matchar den arbetsmarknadens behov.
att kommunen ska kunna erbjuda många vägar till egen försörjning för dem som faller inom ramen
för kommunala aktivitetsansvaret. Kommunen ska ha en tydlig roll i att följa upp de ungdomar som
varken jobbar eller studerar.
att praktikplatser inom kommunen och så kallade välfärdsanställningar eller andra
arbetsmarknadsinsatser i första hand riktas till personer som antingen finns inom kommunala
aktivitetsansvaret, inom ekonomiskt bistånd eller som är i behov av stöd på grund av en
funktionsnedsättning.
att kommunens behov av platser för prioriterade grupper för praktik, arbetsrehabilitering, social
rehabilitering samt sysselsättning enligt socialtjänstlagen, ska där så är lämpligt, tillgodoses inom

7-As

kommunens bolag, nämnder och styrelser samt i övrig kommunfinansierad verksamhet. Riktmärket
är minst en praktikant från målgruppen per 30 medarbetare.
att yrkesutbildningarna utformas ihop med SFI för att fler nyanlända ska få en yrkesutbildning i

kombination med SR-utbildningen.
att de riktlinjer som tagits fram i Arbetsmarknadsnämnden om sociala företag inkluderas i det

arbetsmarknadspolitiska programmet.
att Studie- och yrkesvägledningen utformas till att även se till individens egna önskemål och
förutsättningar samt stötta individen i att förstå vilken utbildning som passar hen bäst utifrån detta, i
kombination med kunskap om arbetsmarknaden.

Fredrik Ahlstedt (M)
Mohamad Hassan (L)
Stefan Hanna (C)
Jonas Segersam (I<D)

Bilaga B § 283

Revidering av Arbetsmarknadspolitiskt program
Reservation

Sverigedemokraterna
Ett normkritiskt förhållningssätt kan ha helt olika betydelse beroende på vem som avgör vad som är
norm och vad som inte är norm. Det finns även en rad normer som är av godo. Exempelvis finns en
norm om att det är olämpligt med dömda pedofiler i förskoleverksamhet. Det finns en norm om att
man ska behandla kvinnor och män likvärdigt. Ska kommunen börja arbeta för att gå emot sådana
normer? Vilka normer som avses "kritiseras" är högst oklart och behöver förtydligas.
Det är djupt °seriöst om "normkritiskt förhållningssätt" i praktiken ska tillämpas såsom befintlig
ledning av kommunen upplever att begreppet för stunden ska tolkas som.
Vidare fastslås i dokumentet att invandring "är en tillgång", vilket är falskt. Invandring kan vara en
tillgång beroende på en rad faktorer. Enklast faller påståendet genom att konstatera att det inom alla
grupper finns en varierande andel nettomottagare av transfereringar. Det kan orimligen räknas som
en tillgång att netto få mer förmåner än vad man tillför. Invandring kan vara en tillgång, men det är
helt avgörande hur invandringens sammansättning är och de förutsättningar de möts av. Det är
således en väsentlig skillnad mellan "kan vara" och "är".
Såhär skriver man i Region Uppsalas årsredovisning för år 2016:
Ökad invandring
75-80 procent av befolkningsökningen förklaras av ökad invandring. Detta erbjuder möjligheter vad
gäller framtida kompetensförsörjning, under förutsättning att mottagandet effektiviseras och de
nyanlända snabbt får rätt utbildning och blir anställningsbara. Misslyckas detta, skapas dock en
grogrund för social oro och splittring av samhället.
Region Uppsalas förhållningssätt är nyanserat och professionellt, vilket är en linje som i det fallet
hade stöd hos samtliga partier. På samma sätt ska även Uppsala kommun hantera invandringsfrågan i
avseendet.
SD yrkar:
att ärendet i första hand återremitteras för att innebörden i begreppet "normkritiskt
förhållningssätt" ska förtydligas samt att även skrivningar om invandring nyanseras
att ärendet i andra hand avslås

Simon Alm (SD)
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§ 284

Motion av Mia Nordström (C) om Grön skolgårdsplan
KSN-2017-0199
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation
Närvarande ledamöter (C), (M), (L) och (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anne
Lennartsson (C) med fleras yrkande.
Sammanfattning
Mia Nordström (C), föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 januari
2017:
- Att Uppsala kommun ska utveckla en Grön Skolgårdsplan för skolor med elever i åk F-9.
- Att Vaksalaskolan utses som ledstjärna för arbetet.
Yrkanden
Anne Lennartsson (C) yrkar med instämmande av Therez Olsson (M), Christopher Lagerqvist (M),
Anna Manell (L), Martin Wisell (KD) och Urban Wästljung (L) bifall till motionen.
Lars-Håkan Andersson (V) yrkar med instämmande av Maria Gardfjell (MP) bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Anförande hålls även av Caroline Hoffstedt (S) och Linda Eskilsson (MP).
Beslutsgång
Ordförande finner att det utöver kommunstyrelsens förslag finns ett yrkande om bifall till motionen.
Vid ställd proposition på Anne Lennartsson (C) med fleras yrkande om bifall till motionen mot LarsHåkan Anderssons (V) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla Lars-Håkan Anderssons (V) bifallsyrkande till
kommunstyrelsens förslag.

Juste4a des sign
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Utdragsbestyrkande
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§ 285

Motion av Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L) och Martin Wisell
(KB) om utvecklingsmöjligheter för alla lärare
KSN-2016-2362
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer
Närvarande ledamöter (M) reserverar sig till förmån för Christopher Lagerqvist (M) med fleras
yrkande och avger skriftlig reservation enligt bilaga A § 285.
Sammanfattning
Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L) och Martin Wisell (KD), föreslår i motion, väckt vid
kommunfullmäktiges sammanträde 7-8 november 2016, att kommunfullmäktige beslutar att:
- Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur ovannämnda karriärmodell ska kunna
finansieras och införas hösten 2017 i Uppsalas skolor, samt
- Ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att bistå såväl kommunala som fristående skolor med att
införa ovannämnda karriärmodell.
Yrkanden
Christopher Lagerqvist (M) yrkar med instämmande av Martin Wisell (KB) och Anna Manell (L)
bifall till motionen.
Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att det utöver kommunstyrelsens förslag finns ett yrkande om bifall till motionen.
Ordförande ställer Christopher Lagerqvist (M) med fleras yrkande om bifall till motionen mot
Caroline Hoffstedts (S) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutat att bifalla Caroline Hoffstedts (S) bifallsyrkande till kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs och genomförs.
Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA, bifall till motionen röstar NEJ. Kommunfullmäktige
beslutar med 49 JA-röster mot 25 NEJ-röster att bifalla kommunstyrelsens förslag. 6 ledamöter avstår
från att delta i omröstningen. En ledamot är frånvarande vid omröstningen.
JA-röst avger:
Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wämsberg (S), Hilde Klasson (S), Gustaf Lantz (S), Elnaz Alizadeh (S),
Peter Gustavsson (S), Loa Mothata (S), Carl Lindberg (S), Patrik Kjellin (S), Staffan Yngve (S),
Juster9Ades sign

Utdragsbestyrkande
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Susanne Eriksson (S), Mattas Kristenson (S), Ove Hjorth (S), Klas-Heunan Lundgren (S), Ylva
Stadell (S), Stavros Giangozoglou (S), Maria Gardfjell (MP), Rickard Malmström (MP), Linda
Eskilsson (MP), Johan Lundqvist (MP), Mohamad Tahir (MP), Åsa Strahlemo (MP), Eva Adler (MfP),
Trond Svendsen (MP), Johan Edstav (MP), Ahmad Orfali (MP), Källike Montgomery (MP), Bona
Szatmari Waldau (V), Hanna Mörck (V), Sverker Åslund (V), Karolin Lundström (V), Tobias
Smedberg (V), Liza Boethius (V), Kjell Haglund (V), Simon Alm (SD), David Perez (SD), Mona,
Camara Sylvan (Fl), Kjell Viberg (S), Peder Granath (S), Rafael Waters (S), Maria Patel (S), Kerstin
Westman (S), Björn Wall (S), Helena Nordström-Källström (MP), Lars-Håkan Andersson (V), Pirita
Ouchterlony-Simu (SD), Anders Sehlin (SD), Lisen Bunneister (SD) och Josef Safady Åslund (Fl).
NEJ-röst avger:
Marta Obminska (M), Therez Olsson (M), Inger Söderberg (M), Liv Hahne (M), Alexandra Steinholtz
(M), Markus Lagerquist (M), Cecilia Forss (M), Christopher Lagerqvist (M), Magnus Åkerman (M),
Gunnar Hedberg (M), Mohamad Hassan (L), Arma Manell (L), Eva Edwardsson (L), Benny Lindholm
(L), Anders A Aronsson (L), Anders Westerlind (L), Urban Wästljung (L), Jonas Segersam (KD),
Martin Wisell (KB), Arne Sandemo (M), Johan Carlsson (M), Mats Hansål (M), Bekir Jusfbasic (M),
Madelene Andersson (M) och Ingemar Wirs61 (KB).
Avstår:
Stefan Hanna (C), Anne Lennartsson (C), Örjan Berglund (C), Ulf Schmidt (C), Karin Ericsson (C)
och Ingmar Jansson (C).
Frånvarande:
Torbjörn Aronson (KB).

Justera s ign

Utdragsbestyrkande

Bilaga A § 285

RESERVATION MODERATERNA
Motion rörande Utvecklingsmöjligheter för alla lärare
Uppsala den 11 december 2017

Kommunfullmäktige har efter ett års väntetid äntligen diskuterat frågan öm hur skolan i Uppsala
ska bli bättre på att klara sitt kompensatoriska uppdrag — något som vi behöver i en tid då
omkring tio grundskolor underpresterar kraftigt. En av Uppsalas viktigaste resurser i kampen mot
underprestation är lärarna. Det är därför som det är så viktigt att alla lärare ges möjligheter att
göra karriär och utvecklas i sitt yrke. Detta är även en central del i att vara en attraktiv
arbetsgivare. Alliansens motion väcktes för över ett år sedan: Därefter har inget konkret hänt,
som i praktiken påverkar lärarnas vardag.

En projektgrupp har förvisso träffats tre gånger, men den har hittills inte presenterat några nya
förslag utan projektgruppen har enbart konstaterat det vi redan visste: Uppsala kommun har ett
system som gör att alla som vill göra karriär eller utvecklas i sitt yrke (utöver lektorer och
förstelärare) måste sluta att undervisa — eller undervisa mindre. I en tid då lärarbristen nära nog är
akut så har Uppsala kommun alltså ett system för att lärarna ska slutar att undervisa — eller
undervisa mindre. Så ska det naturligtvis inte vara. Självfallet måste varje lärare ha möjlighet att
göra karriär och utvecklas i sitt yrke genom att undervisa!

Ingen bad Stefan Edberg att utveckla sin tennis genom att serva mindre. Ingen skulle heller be
våra läkare att utveckla nya behandlingsmetoder utan • att få rigorös uppbackning av
•läkarexpertisen. Men, det är precis det som vi ber våra lärare om. Uppsala har ett ansvar att bryta
med den progressiva pedagogik som har bidragit till skolans resultatnedgång, dvs, den metod som
stimulerar "aktivitet" och "fantasi" på bekostnad av "prestation" och "resultat".

Det är just dessa frågor som utgör grunden för karriärsteg 2 och 3. För att bli Meriterad lärare
ska läraren kunna visa hur den egna undervisningen höjer elevresultaten över tid. Denna åtgärd är
inte minst viktig i en tid då Uppsala inte klarar av sitt kompensatoriska uppdrag. Därför borde
kommunfullmäktige bifallit motionen.

I skolan behöver läraren arbeta evidensbaserat, på riktigt. Det räcker inte att
Utbildningsnämndens ordförande uttalar ordet emellanåt. Det måste göras i praktiken också.
Som Utvecklingslärare får läraren verktyg för att veta vilka undervisningsmetoder som varaktigt
höjer elevresultaten i varje ämne. Som utvecklingslärare lär man sig hur skolutveckling sker på
riktigt. Därför borde kommunfullmäktige bifallit motionen.

Efter drygt 50 år av pedagogisk forskning, så vet vi fortfarande inte vilka undervisningsmetoder
som fungerar bäst. Visst har en metod fungerat i en viss miljö, men när samma metod testas i en
annan miljö, så fungerar den inte. Då heter inte lösningen- mer "äktiVitå" och "Mer "fantasi". Då
heter lösningen mer rigorös forskning, som studerar hur "prestation" och hur. "resultat" bäst
uppnås.

Mot denna bakgrund har Alliansen i Uppsala tagit fram sex karriärsteg i samarbete med forskare i
Uppsala, Stockholm, London och Oxford. I Uppsala är vi vana vid att gå före. Hade vi inte gjort
det år 2007, så hade Sverige varken haft lektorer eller förstalärare idag. Vi är stolta över våra
reformer! Uppsala behöver nu ta nästa steg! Först då kan vi göra det möjligt för alla lärare att göra
karriär och utvecklas i sitt yrke!

Motionären, fullmäktigeledamoten,
Christopher Lagerqvist (M)
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§ 286

Motion av Mia Nordström och Karin Ericsson (båda C) om att underlätta
för fotgängare och cyklister
KSN-2016-2358
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer
Närvarande ledamöter (C) och (M) reserverar sig till förmån för Karin Ericssons (C) yrkande.
Sammanfattning
Mia Nordström och Karin Ericsson, båda (C), föreslår i motion, väckt vid sammanträde den 7-8
november 2016, att gatu- och samhällsmiljönämnden far i uppdrag att:
- Genomföra en pilot med samordnad trafikljusjustering mellan bilister och fotgängare/cyklister i
centrala Uppsala.
- Utvärdera pilot och kostnader och föreslå införandet av samordnad trafikljusreglering i centrala
Uppsala vid korsningar som är särskilt trafikerade av fotgängare och cyklister.
Yrkanden
Karin Ericsson (C) yrkar bifall till motionen.
Johan Lundqvist (MT) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att det utöver kommunstyrelsens förslag finns ett yrkande om bifall till motionen.
Vid ställd proposition på Karin Ericssons (C) yrkande om bifall till motionen mot Johan Lundqvists
(MIP) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Johan Lundqvists (M=P) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag.

Just9r.2.
ndes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 287

Motion av Mohamad Hassan (L) om att iordningställa Ekebydalen
KSN-2016-1995
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation
Närvarande ledamöter (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mohamad Hassans (L) yrkande.
Sammanfattning
Mohamad Hassan (L), föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 oktober
2016, att Ekebydalens fotbollsområde, i samråd med föreningarna, snarast förses med paviljonger som
erbjuder möjlighet till omklädningsrum, duschar, toalett, kansli och förråd.
Yrkanden
Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till motionen.
Rickard Malmström (MP) yrkar med instämmande av Loa Mothata (S) bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att det utöver kommunstyrelsens förslag finns ett yrkande om bifall till motionen.
Vid ställd proposition på Mohamad Hassan (L) yrkande om bifall till motionen mot Rickard
Malmströms (MP) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag finner ordförande att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Just andes sign
b
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§ 288

Motion av Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) om att förhindra
dubbel utbetalning av bidrag till nyanlända
KSN-2017-0649
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.

Reservationer
Närvarande ledamöter (C) reserverar sig till förmån för Stefan Hannas (C) yrkande.
Sammanfattning
Stefan Hanna och Ehsan Nasari, båda (C), har i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 30 januari 2017, föreslagit att socialförvaltningen ges i uppdrag att i enlighet med motionens
intentioner ta fram och implementera en modell för ekonomiskt bistånd till nyanlända som förhindrar
att ekonomiskt bistånd betalas ut dubbelt av Uppsala kommun och staten.
Yrkanden
Stefan Hanna (C) yrkar bifall till motionen.
Ulrik Wämsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Simon Alm (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att mer information ska tillföras ärendet avseende
hur mycket medel som idag används till dubbla bidrag.
Therez Olsson (M) yrkar med instämmande av Jonas Segersam (1(D) och Benny Lindholm (L) att
motionen ska anses besvarad.
Beslutsgång
Ordförande finner att det utöver kommunstyrelsens förslag finns ett återremissyrkande, ett yrkande om
bifall till motionen och ett yrkande om att motionen ska anses besvarad.
Vid ställd proposition på Simon Alms (SD) återremissyrkande mot avslag finner ordförande att
kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma.
Vid ställd proposition på Therez Olsson (M) med fleras yrkande om att motionen ska anses besvarad
mot avslag finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar att avslå detsamma.
Vid ställd proposition på Ulrik Wärnsbergs (S) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag mot
Stefan Hannas (C) yrkande om bifall till motionen finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Ulrik Wämsbergs (S) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 289

Interpellation av Mohamad Hassan (L) om utveckling av Svartbäcksgatan
KSN-2017-3695
Mohamad Hassan (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsen ordförande Marlene Burwick
(S) som lämnat över interpellationen till Maria Gardfjell (MP) för besvarande.

Anföranden
Anföranden hålls av Mohamad Hassan (C), Maria Gardfjell (MP), Therez Olsson (M), Ingmar Jansson
(C), Stefan Hanna (C), Hilde Klasson (S) och Karin Ericsson (C).

Juste
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§ 290

Interpellation av Anna Manell (L) om hedersrelaterat våld
KSN-2017-3696
Anna Manell (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S)
som lämnat över interpellationen till Maria Gardfjell (MP) för besvarande.

Anföranden
Anföranden hålls av Anna Manell (L), Maria Gardfjell (MP), Stefan Hanna (C), Bona Szatmari
Waldau (V), Simon Alm (SD) och Mohamad Hassan (L).

Utdragsbestyrkande
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§ 291

Interpellation av Cecilia Forss (M) om företagsklimatet 2017
KSN-2017-3698
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.

Just9ndes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 292

Interpellation av Simon Alm (SD) om Uppsala kommuns vindkraft
KSN-2017-3500
Simon Alm (SD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S)
som lämnat över interpellationen till Maria Gardfjell (MP) för besvarande.

Anföranden
Anföranden hålls av Simon Alm (SD), Maria Gardfjell (M2) och Therez Olsson (M).

Just5red,es sign
/y.

Utdragsbestyrkande
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§ 293

Fråga av Madeleine Andersson (M) om utvärdering av markeringsavgifter
KSN-2017-3968
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bordlägga ärendet.

Justera des
sign
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§ 294

Fråga av Benny Lindholm om kostnader för digitalt omröstningssystem
KSN-2017-4081
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bordlägga ärendet.

Justerandes
sign
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§ 295

Fråga av Christopher Lagerqvist (M) om skolans kompensatoriska
uppdrag
KSN-2017-4082
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet.

Justerandes sign
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§ 296

Fråga av Jonas Segersam (KD) om kostnader för två receptioner vid
Stationsgatan 12
KSN-2017-4083
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att bordlägga ärendet.

Justeranges,,sign

Utdragsbestyrkande

39 (39)

UlTalue

KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-12-11

§ 297

Vid sammanträdet inlämnade motioner
Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
Motioner
Motion av Urban Wästljung (L), Malin Sjöberg Högrell (L) och Anders A Aronsson (L) om
möjliggörande att delta i AU-, presidie- och utskottsmöten samt att justera protokoll på distans (KSN2017-4193)
Motion av Mohamad Hassan (L) om Boulehallen i Gottsunda (KSN-2017-4194)
Motion av Anna Manell (L) och Mohamad Hassan (L) om ökat deltagande i arbete och studier för
personer som gått särskola och gymnasium (KSN-2017-4195)
Motion av Mohamad Hassan (L) om att stärka samarbetet med Uppsala Universitet och SLU genom
tillämpad forskning, projekt och examensarbeten kopplade till Uppsalas utveckling (KSN-2017-4196)
Motion av Benny Lindholm (L) om henilöshetsstrategi och hemlöshetssamordnare (KSN-2017-4197)
Motion av Simon Alm (SD) om att riva upp beslut om vindkraftsköp (KSN-2017-4198)
Motion av Benny Lindholm (L) om att kartlägga hur många personer i Uppsala kommun som fått sin
personliga assistans enligt LSS indragen (KSN-2017-4233)
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