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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

Plats och tid: Uppsala Konsert & Kongress, sal B, 13:15 — 22:00, ajournering 18:00 — 19:00. 

Presidium: Eva Edwardsson (L), ordförande Ledamöter Redovisas i bilaga 1. 
Carl Lindberg (S), 1:e vice ordförande och ersättare: 
Magnus Åkerman (M), 2:e vice ordförande 

Övriga Lars Niska, kommunsekreterare 
deltagare: John Hammar, nämndsekreterare 

Lena Grapp, stadsjurist 

Utses att justera: Ulrik Wämsberg (S) och Alexander Paragrafer: 172 - 220 
Oscarsson (KD) 

Justeringens 
plats och tid: Stationsgata 4 juni 2019. 

LeA 
Lars Niska, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: Kommunfullmäktige 
Datum: 2019-05-27 Sista dag att överklaga: 2019-06-26 
Anslag sätts upp: 2019-06-05 Anslaget tas ner: 2019-06-27 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uppsala.se  

Underskrift: 
Lars Niska, sekreterare 



Närvarolista Uppsala kommunfullmäktige 2019-05-27, bilaga 1 

Paragraf 

193-220 

172-180 
194-220 

192-220 
177-220 

180-220 

172-203 

172-204 

Närvarande ledamöter: 
Erik Pelling (S) 
Carol me Hoffstedt (S) 
Gustaf Lantz (S) 
Peter Gustavsson (S) 
Asal Gohari (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Klas-Herman Lundgren (S) 
Carl Lindberg (S) 
Ylva Stadell (S) 
Björn Wall (S) 
Hilde Klasson (S) 
Mattias Kristenson (S) 
Loa Mothata (S) 
Rafael Waters (S) 
Elnaz Alizadeh (S) 
Pavlos Cavelier Bizas (S) 
Agneta Erikson (S) 
Anders Grönvall (S) 
Fredrik Ahlstedt (M) 
Alexandra Steinholtz (M) 
Christopher Lagerqvist (M) 
Magnus Åkerman (M) 
Cecilia Forss (M) 
Markus Lagerquist (M) 
Mats Gyllander (M) 
Madeleine Andersson (M) 
Carolina Bringborn (M) 
Anna-Karin Westerlund (M) 
Robin Kronvall (M) 
Tobias Smedberg (V) 
Hanna Victoria Mörck (V) 
Karolin Lundström (V) 
Torbjörn Björlund (V) 
Edip Akay (V) 
Ingela Ekrelius (V) 
Magne Björklund (V) 
Therese Rhann (V) 
Lalla Andersson (V) 
Mattias Johansson (C) 
Zahrah Lifvendahl (C) 
Jonas Petersson (C) 
Diana Zadius (C) 
Mats Åhlund (C) 
Mohamad Hassan (L) 
Helena Hedman Skoglund (L) 
Benny Lindholm (L) 
Eva Edwardsson (L) 
Anders A. Aronsson (L) 
Amanda Kanange (L) 
Mats Dafnäs (L) 
Oscar Matti (L) 
Simon Alm (SD) 
David Perez (SD) 
Lisen Burmeister (SD)  

Närvarande ledamöter: Paragraf 
Linnea Bjuhr (SD) 190-220 
Anders Sehlin (SD) 
Roger Thelander (SD) 
Jonas Segersam (KD) 
Sarah Havneraas (KD) 
Margit Borgström (KD) 
Eva Moberg (KD) 
Evelina Solem (KD) 
Linda Eskilsson (MP) 
Rickard Malmström (MP) 
Lars Friberg (MP) 
Helena Nordström Källström (MP) 
Charles Pylad (MP) 
Stina Jansson (Fl) 196-220 
Lovisa Johansson (Fl) 

Tjänstgörande ersättare: Paragraf 
Erik Dagnesjö (S) 
Patrik Hedlund (S) 199-220 
Monica Östman (S) 172-198 
Staffan Yngve (S) 172-192 
Bedo Kaplan (S) 172-193 
Kia Solid (S) 172-191 
Peder Granath (S) 172-177, 

181-220 
Fredrik Hultman (M) 
Gunnar Hedberg (M) 192-220 
Roine Thunberg (M) 172-179 
Inger Söderberg (M) 
Arne Sandemo (M) 172-190, 

202-220 
Anette Fischer (V) 204-220 
011e Romlin (C) 176-220 
Rigmor Stenmark (C) 
Karin Ericsson (C) 172-175, 

198-220 
Ingmar Jansson (C) 172-197, 

202-220 
Knut Godskesen (SD) 172-189, 

205-220 
Alexander von Uckeimann (SD) 
Alexander Oscarsson (KD) 
Per Eric Rosen (MP) 
Josef Safady Åslund (Fl) 172-195 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Emmy Sjöblom (S), Bekir Jusufbasic (M), Per-
Olof Forsblom (V), Andrea Karnekvist (V), 
Artemis Lumarker (V), Angelique Prinz Blix 
(L), Peter Nordgren (L), Anders Wallin (L), 
Susanne Eriksson (L), Simon Pettersson (SD), 
Kent Kumpula (SD) och Johan Edstav (MP). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 172 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Ulrik Wärnsberg (S) och Alexander Oscarsson (KD) till justerare, 

att utse Pavlos Cavelier Bizas (S) och Sarah Havneraas (KD) till ersättare för justerarna, samt 

att justeringen äger rum tisdagen den 4 juni 2019 klockan 17:00 på Stationsgatan 12. 

§ 173 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

Justerandes s' Utdragsbestyrkande 



uprafifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

3(55) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 174 

Fråga om ordningsvakter till Sävja från David Perez (SD) 
KSN-2019-0351 

David Perez (SD) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) som besvarar 
densamma. 

Justerandes Utdragsbestyrkande 



Upligge KOMMUNFULLMÄKTIGE 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 175 

Fråga om attraktiv citymiljö från Stefan Hanna (-) 
KSN-2019-0351 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 176 

Interpellation om förskolan i Gåvsta från Roine Thunberg (M) 
KSN-2019-1181 

Roine Thunberg (M) har ställt en interpellation till utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman 
Skoglund (L) som besvarar densamma. 

Anföranden 
Anförande hålls av Roine Thunberg (M) och Helena Hedman Skoglund (L). 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala KOMMUNFULLMÄKTIGE 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 177 

Interpellation om att resursbrist hotar byggande av fler LSS-bostäder från 
Lalla Andersson (V) 
KSN-2019-1184 

Lalla Andersson (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) som 
besvarar densamma. 

Anföranden 
Anförande hålls av Lalla Andersson (V), Erik Pelling (S), Carolina Bringbom (M), Evelina Solem 
(KD) och Helena Hedman Skoglund (L). 

Justerandes,s'gn Utdragsbestyrkande 



Uppagli 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 178 

Interpellation om brevet om boendesituation för ensamkommande i 
Uppsala från Stina Jansson (Fl) 
KSN-2019-1185 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Justeran Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 179 

Interpellation om arbete mot våld och förtryck i namn av heder från Lovisa 
Johansson (Fl) 
KSN-2019-1186 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 

ic 
Justerandes sign 

Cels  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 180 

Interpellation om att agera mot dålig luftkvalité på Kungsgatan från Tobias 
Smedberg (V) 
KSN-2019-1187 

Tobias Smedberg ("V) har ställt en interpellation till gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande 
Rickard Malmström (Ml') som besvarar densamma. 

Anföranden 
Anförande hålls av Tobias Smedberg (V), Rickard Malmström (MP), Lovisa Johansson (H), Simon 
Alm (SD), Markus Lagerquist (M), Jonas Petersson (C), Hilde Klasson (S) och Lisen Bunneister (SD). 

Justerandes Utdragsbestyrkande 
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upP,1919 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 181 

Interpellation om landsbygdsutveckling från Jonas Segersam (KD) 
KSN-2019-1188 

Jonas Segersam (KD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) 
som besvarar densamma. 

Anföranden 
Anförande hålls av Jonas Segersam (KD), Erik Pelling (S), Anders A. Aronsson (L), Lovisa Johansson 
(H), Simon Alm (SD), Markus Lagerquist (M), Helena Nordström Källström (MP), Ingmar Jansson 
(C) och Hanna Victoria Mörck (V). 

andesJuster Utdragsbestyrkande 
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1411194i2 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 182 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden till protokollet. 

Sammanfattning 
Anmälan av 
1. Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) från äldrenämnden första kvartalet 
2019. 
2. Minnesanteckningar från Samordningsförbundet Uppsala Län medlemssamråd den 3 maj 2019. 
3. Protokoll och årsredovisning 2018 Stiftelsen Jälla egendom 2019-03-19. 

Justerandes ign 

4

,  

- 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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Upptag» 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 183 

Inlämnade frågor 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medge att frågorna får framställas och besvaras efter på föredragningslistan upptagna ärenden. 

Frågor 
Fråga om Ungdomens hus från Arne Sandemo (M), KSN-2019-0351. 

Fråga om ordningsvakter i Uppsala från Jonas Segersam (KD), KSN-2019-0351 

Fråga om dubbdäcksförbud från Markus Lagerquist (M), KSN-2019-0351. 

Fråga om markeringsavgiften från Madeleine Andersson (M), KSN-2019-0351. 

Fråga om Sunnerstabacken från Madeleine Andersson (M), KSN-2019-0351. 

Fråga om trygghetskameror i centrum från Fredrik Ahlstedt (M), KSN-2019-0351. 

Fråga om trafiksäkerhet efter dödsolycka i Gottsunda från Tobias Smedberg (V), KSN-2019-0351. 

Utdragsbestyrkande 

9 
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Uppsala 
KOMMIRI KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 184 

Inlämnade interpellationer 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 12 juni 
2019. 

Interpellationer 
Interpellation om antisemitism i Uppsala från Jonas Segersam (KD), KSN-2019-1891. 

Interpellation om unga kvinnors otrygghet i Uppsala från Mattias Holmström (fl)), KSN-2019-1892. 

Interpellation om offentliga toaletter från Simon Pettersson (SD), KSN-2019-1893. 

Interpellation om kopplingar mellan välfärdsföretag och grov ekonomisk brottslighet från Tobias 
Smedberg (V), KSN-2019-1894. 

Interpellation om barnens plats i en växande kommun från Hanna Victoria Mörck (V), KSN-2019-
1895. 

Interpellation om arbetet mot psykisk ohälsa från Fredrik Ahlstedt (M), KSN-2019-1896. 

Interpellation om närvaron i skolan från Christopher Lagerqvist (M), KSN-2019-1897. 

Interpellation om stöd till fiberföreningar och villaägare som inte får bredbandsanslutning från Mattias 
Johansson (C), KSN-2019-1898. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPleifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 185 

Inlämnade motioner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Motioner 
Motion om att bevara åkermark från Jonas Segersam (KD), KSN-2019-1899. 

Motion om att medlemskap i Hyresgästföreningen ska ingå i försörjningsstöd från Tobias Smedberg 
(V), Torbjörn Björlund (V) och Therese Rhann (V), KSN-2019-1900. 

Motion om mer vatten åt Uppsalaborna från Tobias Smedberg (V), KSN-2019-1901. 

Motion om utredning för omvända skolskjutsar från Mattias Johansson (C), KSN-2019-1902. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,f319 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 186 

Avsägelser och entlediganden 
KSN-2019-0453 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Anneli Persson (SD) från uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden, 

att entlediga Steffen Weckner (C) från uppdraget som ledamot i Uppsala Bostadsförmedling AB:s 
styrelse, 

att entlediga Ylva Stadell (S) från uppdraget som ledamot tillika ordförande i kommunfullmäktiges 
valberedning, 

att entlediga Inga-Lill Sjöblom (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, 

att entlediga Charles Pylad (M2) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, 

att entlediga Theo Herold (M) från uppdraget som ersättare i socialnämnden, 

att Håkan Petterssons (S) uppdrag som ledamot i Uppsalahem AB:s styrelse vakantsätts, 

att entlediga Simon Westberg (KD) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, samt 

att hemställa hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning. 

   

Justerandes sign 

 

Utdragsbestyrkande 

  

  



Justerandes Utdragsbestyrkande 
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up1123», KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 187 

Fyllnadsval 
KSN-2019-0453 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Maria Patel (S) till ersättare i kommunstyrelsen, 

att utse Lena Sandström (M) till ersättare i omsorgsnämnden, 

att utse Inga-Lill Sjöblom (S) till ledamot tillika ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, 

att utse Eva Christiernin (S) till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, 

att utse Charles Pylad (ÅH) till ledamot i kommunfullmäktiges valberedning, 

att utse Per Eric Rosål (MP) till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, samt 

att bordlägga valen av två nämndemän vid Uppsala tingsrätt (MP), en ledamot i Uppsala kommun 
Skolfastigheter AB:s styrelse (MP), en ledamot i Uppsala Bostadsförmedling AB:s styrelse (C), en 
ledamot i omsorgsnämnden (SD), en ersättare i socialnämnden (M) och en ledamot Uppsalahem AB:s 
styrelse (S). 
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101120.9 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 188 

Revisorsrapport i enlighet med 7§ lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella 
förbindelser m.m. 
KSN-2019-1254 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna revisorsrapporterna för Uppsalahem AB, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB och 
Uppsala Vatten och Avfall AB i ärendets bilaga. 

Sammanfattning 
Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser trädde i kraft 2006 i syfte att implementera 
transparensdirektivet för att motverka otillbörlig konkurrens genom otillåtna stöd. Lagen ställer krav 
på öppen och separat redovisning i offentliga bolag där staten, kommuner eller landsting har ett direkt 
eller indirekt dominerande inflytande genom ägande, finansiell medverkan eller genom de regler som 
gäller för bolaget. 

Bolag som har en nettoomsättning överstigande 40 miljoner euro omfattas av denna lag. I 
Stadshuskoncemen berörs Uppsalahemkoncemen, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB och Uppsala 
Vatten och Avfall AB. 

Bolagets revisor ska för varje räkenskapsår granska att en öppen redovisning och en separat 
redovisning fullgjorts på föreskrivet sätt. Revisorns rapport lämnas till såväl bolagsstyrelse som till 
kommunfullmäktige för beslut. Senast den 30 juni ska rapporten vara kommunfullmäktige tillhanda. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 mars 2019. 
Uppsala Stadshus AB:s förslag den 26 mars 2019 § 17. 
Kommunstyrelsens förslag den 10 april 2019 § 48. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upP,29», KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 189 

Revidering av ersättningar för pedagogisk verksamhet 2019 
KSN-2018-3397 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa reviderade ersättningar för pedagogisk verksamhet 2019 i ärendets bilaga 1. 

Reservation 
Närvarande ledamöter från (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Simon Alms (SD) yrkande. 

Särskilt yttrande: 
Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Vi är väldigt glada att Utbildningsnämnden tack vare den budget som riksdagen beslutade om innan 
jul, utifrån Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag, har fått ca 15 miljoner kronor mer 
än ursprungligen budgeterat. Det är nu positivt att vi därmed kan göra större uppräkningar till de 
olika skoformerna. 
Däremot har vi haft andra synpunkter och förslag som grund för budget och verksamhetsplan för 
Uppsala kommun, varför vi vill påpeka att vi helst hade sett en ökad ersättning till gymnasiesärskolan, 
förslagsvis med 0,5% mer utifrån att man gjort andra omdisponeringar. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde ersättningar för pedagogisk verksamhet 2019 den 11 december 2018 
enligt förslag från utbildningsnämnden. De föreslagna ersättningarna byggde på förutsättningarna i 
preliminär Mål och budget 2019-2021. I den budget som antogs av fullmäktige gjordes satsningar på 
ökad kvalitetssäkring av verksamheten i förskola, grundskola och gymnasieskola, vilket möjliggjorde 
en ökad höjning av grundbelopp och programpriser inom pedagogisk verksamhet. Därefter antog 
kommunfullmäktige en reviderad budget den 25 februari 2019. Utbildningsnämnden har föreslagit 
fullmäktige att revidera ersättningarna utifrån de nya förutsättningarna. 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar återremiss med hänvisning till att se över kostnader för modersmål, 
strukturersättningar och att inte elever som är födda i Sverige missgynnas. 

Helena Hedman Skoglund (L), Jonas Segersam (KD), Hanna Victoria Mörck (V), Ulrik Wämsberg (S) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Simon Alms (SD) återremissyrkande mot ärendets avgörande idag och finner 
att ärendet ska avgöras idag 
Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 10 april 2019. 
Kommunstyrelsens förslag den 8 maj 2019 § 81. 
Justerandes si 

g 
Utdragsbestyrkande 
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upRele KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 190 

Upphävande av lokala riktlinjer gällande ekonomiskt bistånd 
KSN-2019-1016 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att häva undantaget om att inte inkludera hela underhållsstödet som inkomst vid beräkning av rätten 
till ekonomiskt bistånd. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (V) reserverar sig till förmån för Torbjörn Björlund (V) med fleras yrkande 
med motiveringen: 
När underhållsstödet höjdes 2015 motiverades satsningen som ett sätt att bekämpa ekonomiska 
ojämlikheter med en aktiv fördelningspolitik, riktad mot dem som är bland samhällets ekonomiskt mest 
utsatta: ensamstående föräldrar, framförallt kvinnor. Nu anser minoritetsstyret att det är befogat att 
slopa undantaget som görs i Uppsala varvid underhållsstöd som överskrider en viss gräns inte ska tas 
med i beräkningen av rätten till ekonomiskt bistånd. Undantaget som alltså säkerställde att den 
enskilde inte skulle få det ekonomiska försörjningsstödet sänkt samtidigt som underhållsstödet ökade, 
anses leda till 'för" generösa bedömningar i och med de höjda nivåerna på underhållsstöd. 
Det är ett smädande mot de som lever i ekonomisk utsatthet att insinuera att detta förslag skulle göra 
det mer attraktivt att arbeta. Ekonomiskt bistånd är en åtgärd som finns till för att jämna ut klyftorna i 
vårt samhälle och utgöra ett skyddsnät för den som behöver. Ekonomiskt försörjningsstöd är inget 
människor väljer av bekvämlighet, det är allt annat än bekvämt. 
"Den ekonomiska jämlikheten måste öka ... Sveriges ekonomiska styrka ska komma alla till del." Så 
lät det då, för en mandatperiod sedan, när Socialdemokraterna motiverade höjningen av 
underhållsstödet. Så är det fortfarande. Det har inte ändrats för att Socialdemokraterna ingått i ett 
lokalt samarbete med Liberalerna som nu tillåts härja fritt i Arbetsmarknadsnämnden som har ansvar 
för ekonomiskt försörjningsstöd. Ensamstående kvinnor lever fortfarande i mycket större utsträckning 
i ekonomisk utsatthet än många andra. Den nedlåtande argumentationen om att de som idag uppbär 
stöd för att klara sin ekonomi måste "visas" vinsterna med arbete, är en förolämpning mot de 
människor som har det sämst. Uppsala är en välmående kommun, men detta välmående hotas inte 
främst av att vi är för generösa med att bevilja bidrag utan av att klyftorna fortsätter att växa mellan 
de som har det bra och de som har det sämst. 
Vidare innebär förslaget om att underhållsstödet ska räknas som inkomst att den statliga satsning som 
riktar sig till de mest ekonomiskt utsatta inte används för sitt syfte, utan används till att Uppsala 
kommun finansierar sina besparings- och effektiviseringskrav. Den som inte har ekonomiskt 
försörjningsstöd får alltså fullt ut ta del av de statliga satsningarna som ökat underhållsstödet, men 
den som har ekonomiskt försörjningsstöd, alltså den som har allra sämst ekonomi och allra mest 
skulle behöva den ekonomiska förstärkningen, blir nu utan satsningen. 

Närvarande ledamöter (H) reserverar sig till förmån för Torbjörn Björlund (V) med fleras yrkande 
med motiveringen: 
Ensamstående med barn är de familjer som är mest ekonomiskt utsatta. Andelen hushåll med låg 
ekonomisk standard har ökat bland ensamstående med barn under 2000-talet. Främst bland kvinnor 
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med fler än ett barn. Det är främst mammor som är ensamstående med barn, och främst mammor som 
får underhållsstöd. De som dessutom lever på ekonomiskt bistånd är än mer utsatta. 
Barndomen påverkar hur resten av allas liv kommer att utformas, och vilket samhälle vi kommer att 
få. Att vara vårdnadshavare handlar om mer än att betala barnens utgifter — det handlar om hjälpa 
med läxor, städa, handla, tvätta, reparera saker, lägga den där extra tiden på att hjälpa barnet att 
lära sig cykla, att trösta när barnet faller till marken och att hjälpa människor att bli trygga i sig 
själva och känna tillit till andra. Att ta hand om barn är ett arbete i sig — som är ovärderligt för 
barnens liv och framtid, men som tas för givet. Ensamstående föräldrar är hjältar. 
Underhållsstödet är dock inte tänkt att fungera som en ersättning för detta ovärderliga arbete - utan 
bara täcka kostnaderna för barnets eller barnens boende, mat och fritidsintressen. Underhållsstödet 
är tänkt att ges utöver andra inkomster åt ensamstående. Beslutet att upphäva de lokala riktlinjerna 
innebär att de som är mest ekonomiskt utsatta inte får ta del av detta. Att skära ned på det ekonomiska 
biståndet är symboliskt. Det tydliggörs vilken position kvinnor egentligen har i samhället, och särskilt 
ensamstående kvinnor, och särskilt arbetarklassens ensamstående kvinnor. 

Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att häva ett undantag kring 
underhållsstödets beräkning som inkomst vid bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd som 
fullmäktige beslutade om i samband med antagandet av Mål och budget 2016. 

Yrkanden 
Robin Kronvall (M), Mohamad Hassan (L), Charles Pylad (MP), Klas-Herman Lundgren (S), Eva 
Moberg (KD), Alexandra Steinholtz (M), Simon Alm (SD), Mattias Johansson (C), Pavlos Cavelier 
Bizas (S), Ulrik Wärnsberg (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Torbjörn Björlund (V), Tobias Smedberg (V), Lovisa Johansson (H), yrkar avslag till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Torbjörn Björlund (V) med fleras avslagsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA, bifall till Torbjörn Björlund (V) med fleras 
avslagsyrkande röstar NEJ. 
Kommunfullmäktige beslutar med 70 JA-röster mot 11 NEJ-röster att bifalla kommunstyrelsens 
förslag. 

Ja-röst avger: 
Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Gustaf Lantz (S), Peter Gustavsson (S), Asal Gohari (S), Ulrik 
Wärnsberg (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Klas-Herman Lundgren (S), Carl Lindberg (S), Ylva Stadell 
(S), Björn Wall (S), Hilde Klasson (S), Loa Mothata (S), Pavlos Cavelier Bizas (S), Agneta Erikson 
(S), Fredrik Ahlstedt (M), Alexandra Steinholtz (M), Christopher Lagerqvist (M), Magnus Åkerman 
(M), Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), 
Carolina Bringbom (M), Anna-Karin Westerlund (M), Robin Kronvall (M), Mattias Johansson (C), 
Zahrah Lifvendahl (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åhlund (C), Mohamad Hassan 
(L), Helena Hedman Skoglund (L), Benny Lindholm (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson 
(L), Amanda Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L), Simon Alm (SD), David Perez (SD),  
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Lisen Burmeister (SD), Linnea Bjuhr (SD), Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), Jonas 
Segersam (KD), Sarah Havneraas (KD), Margit Borgström (KD), Eva Moberg (KD), Evelina Solem 
(KD), Linda Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (MP), Helena Nordström 
Källström (MP), Charles Pylad (MP), Erik Dagnesjö (S), Monica Östman (S), Staffan Yngve (S), 
Bedo Kaplan (S), Kia Solid (S), Peder Granath (S), Fredrik Hultman (M), Inger Söderberg (M), Arne 
Sandemo (M), 011e Romlin (C), Rigmor Stenmark (C), Ingmar Jansson (C), Alexander von 
Uckermann (SD), Alexander Oscarsson (KD) och Per Eric Rosén (MP). 

Nej-röst avger: 
Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), 
Edip Akay (V), Ingela Ekrelius (V), Magne Björklund (V), Therese Rhann (V), Lalla Andersson (V, 
Lovisa Johansson (Fl) och Josef Safady Aslund (Fl). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 28 mars 2019 
Kommunstyrelsen den 9 maj 2019 § 82. 
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§ 191 

Övergång till digital arkivering 
KSN-2019-0944 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att Uppsala kommun ska övergå till digital arkivering inom samtliga nämnder och inom kommunens 
hel- och maj oritetsägda bolag, 

att gallringsbeslut för pappershandlingar ska fattas i samtliga nämnder och av kommunen hel- och 
maj oritetsägda bolag, samt 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta nödvändiga beslut för övergång till en digital arkivering. 

Sammanfattning 
För att möta omvärldens och medborgarnas krav på insyn, tillgänglighet och miljöhänsyn samt 
verksamheternas krav på digitalisering och en effektiv informationshantering behöver Uppsala 
kommun övergå till en digital arkivering. Den digitala arkiveringen föreslås införas successivt i 
samtliga nämnder och av kommunen hel- och maj oritetsägda bolag. Arbetet genomförs i samarbete 
med berörda parter. 

Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att fatta nödvändiga beslut för en övergång till en digital 
informationshantering, exempelvis juridiska villkor och riktlinjer för digitala signaturer. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 4 april 2019. 
Kommunstyrelsens förslag den 8 maj 2019 § 83. 
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§ 192 

Ägarpolicy i Uppsala kommun 
KSN-2019-1593 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna ny ägarpolicy för Uppsala kommun i enlighet med bilaga 1. 

Sammanfattning 
Uppsala kommuns nuvarande ägarpolicy är från 2005 och behöver uppdateras. Ägarpolicyn är det 
grundläggande styrinstrument som kommunfullmäktige antar för styrning av de kommunägda 
bolagen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 4 april 2019. 
Uppsala Stadshus AB:s förslag den 23 april 2019 § 20. 
Kommunstyrelsens förslag den 8 maj 2019 § 84. 
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§ 193 

Motion av Jonas Segersam och Ulla Johansson (båda KD) om 
vårdserviceteam 
KSN-2016-2644 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Närvarande ledamöter från (KD) reserverar sig till förmån för Jonas Segersam (KD) med fleras 
yrkande. 

Särskilt yttrande 
Simon Alm (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Sverigedemokraterna är positiva till att utveckla och förbättra äldreomsorgen, vilket motionen delvis 
skulle kunna vara. Däremot är det också viktigt att de äldre inte är integrationsexperiment och bemöts 
med dåliga svenskkunskaper. 

Sammanfattning 
Jonas Segersam och Ulla Johansson (båda KD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 12 december 2016, att kommunen inrättar särskilda vårdserviceteam i Uppsala 
kommun i syfte att leva upp till värdighetsgarantin och att underlätta den enskildes integrering i det 
svenska samhället. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), Margit Borgström (KD) och Evelina Solem (KD) yrkar bifall till motionen. 

Caroline Hoffstedt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Jonas Segersam (KD) med fleras yrkande om bifall 
till motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 6 mars 2019. 
Äldrenämndens förslag den 7 februari 2019 § 13. 
Kommunstyrelsens förslag den 26 mars 2019 § 82. 
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§ 194 

Motion av Jonas Segersam och Martin Wisell (båda KD) om skolskjuts i 
Uppsala kommun 
KSN-2017-1768 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Närvarande ledamöter från (KD) reserverar sig till fönnån för Jonas Segersam (KD) med fleras 
yrkande. 

Sammanfattning 
Jonas Segersam och Martin Wisell (båda KD) föreslår i motion väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 27 mars 2017 att fullmäktige beslutar att: 
- En utredning görs tillsammans med Region Uppsala om en utveckling av kollektivtrafiken inom 
kommunens gränser som gör att tillgängligheten till de skolor som eleverna valt ökar samtidigt som 
kostnaderna optimeras, samt att 
- utredningen identifierar nya möjligheter för utveckling av anropsstyrd trafik inom kommunen och 
bidrar till att tillgängligheten ökat för alla invånare på landsbygden. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) och 011e Romlin (C) yrkar bifall till motionen. 

Helena Hedman Skoglund (L), Hanna Victoria Mörck (V) och Ulrik Wärnsberg (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Jonas Segersam (KD) med fleras yrkande om bifall 
till motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 februari 2019. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden den 13 februari 2019 § 22. 
Kommunstyrelsens förslag den 10 april 2019 § 50. 
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§ 195 

Motion av Martin Wisell (KD) om trygghet för alla elever 
KSN-2017-1769 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter från (M), (C) och (1(D) reserverar sig till förmån för Jonas Segersam (KD) med 
fleras yrkande. 

Särskilt yttrande 
Jonas Petersson (C) anmäler ett särskilt yttrande: 
En förutsättning för att Uppsalas elever ska kunna tillgodogöra sig sin undervisning är att de känner 
sig trygga i sin skola. Således anser Centerpartiet att tryggheten i våra skolor bör vara en prioritet för 
Uppsala kommun. Motionen lyfter flera viktiga åtgärder för att säkerställa att alla elever känner sig 
trygga, att kränkningar och lagöverträdelser beivras samt att skolans respons på kränkningar straffar 
förövaren och inte offret. Centerpartiet står därför bakom motionen. 

Sammanfattning 
Martin Wisell (KD) föreslår i motion, väckt vid fullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017, att 
kommunfullmäktige beslutar uppdra till utbildningsnämnden: 
- utarbeta och implementera tydliga rutiner för att fullt ut använda möjligheterna i skollagen för att 
förövaren ska byta skola istället för offret. 
- utarbeta och implementera tydliga rutiner för att inrätta särskilda undervisningsgrupper för elever 
som agerar negativt på ett sådant sätt att det kan befaras att de ska begå mycket allvarliga kränkningar. 
- att se över behovet av en tydligare vägledning för polisanmälan av brott inom skolorna i Uppsala 
kommun. 
- att fortbilda lärare och annan skolpersonal om hur risker för grova kränkningar kan förebyggas och 
avvärjas. 
- samarbete med de fristående skolhuvudmännen verksamma i Uppsala för att tillsammans stärka 
kompetensen kring hur grova kränkningar kan stoppas. 

Yrkanden 
Helena Hedman Skoglund (L) och Ulrik Wämsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Jonas Segersam (KD), David Perez (SD), Jonas Petersson (C), Christopher Lagerqvist (M) och Simon 
Alm (SD) yrkar bifall till motionen: 
(/) att utarbeta och implementera tydliga rutiner för att fullt ut använda möjligheterna i skollagen för 
att förövaren ska byta skola istället för offret. 
(2) att utarbeta och implementera tydliga rutiner för att inrätta särskilda undervisningsgrupper för 
elever som agerar negativt på ett sådant sätt att det kan befaras att de ska begå mycket allvarliga 
kränkningar. 
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(3) att se över behovet av en tydligare vägledning för polisanmälan av brott inom skolorna i Uppsala 
kommun. 
(4) att fortbilda lärare och annan skolpersonal om hur risker för grova kränkningar kan förebyggas 
och avvärjas. 
(5) att samarbete med de fristående skolhuvudmännen verksamma i Uppsala för att tillsammans 
stärka kompetensen kring hur grova kränkningar kan stoppas. 

Lovisa Johansson (Fl) yrkar bifall till motionens första (1) och fjärde (4) att-satser. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Jonas Segersam (KD) med fleras yrkande om bifall 
till motionens första (1) att-sats och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA, bifall till Jonas Segersam (Kl)) med fleras yrkande om 
bifall till motionens första (1) att-sats röstar NEJ. 
Kommunfullmäktige beslutar med 44 JA-röster mot 37 NEJ-röster att bifalla kommunstyrelsens 
förslag. 

Ja-röst avger: 
Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Gustaf Lantz (S), Peter Gustavsson (S), Asal Gohari (S), Ulrik 
Wärnsberg (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Klas-Herman Lundgren (S), Carl Lindberg (S), Ylva Stadell 
(S), Björn Wall (S), Hilde Klasson (S), Mattias Kristenson (S), Loa Mothata (S), Elnaz Alizadeh (S), 
Pavlos Cavelier Bizas (S), Agneta Erikson (S), Anders Grönvall (S), Tobias Smedberg (V), Hanna 
Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), Edip Akay (V), Ingela Ekrelius 
(V), Magne Björklund (V), Therese Rhann (V), Lalla Andersson (V), Mohamad Hassan (L), Helena 
Hedman Skoglund (L), Benny Lindholm (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), Amanda 
Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L),Linda Eskilsson (MP), Rickard Malmström (MP), Lars 
Friberg (MP), Helena Nordström Källström (M2), Charles Pylad (MP), Erik Dagnesjö (S), Monica 
Östman (S), Peder Granath (S) och Per Eric Rosén (MP). 

Nej-röst avger: 
Fredrik Ahlstedt (M), Alexandra Steinholtz (M), Christopher Lagerqvist (M), Magnus Åkerman (M), 
Cecilia Forss (M), Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Carolina 
Bringborn (M), Anna-Karin Westerlund (M), Robin Kronvall (M), Mattias Johansson (C), Zahrah 
Lifvendahl (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Åhlund (C), Simon Alm (SD), David 
Perez (SD), Lisen Burmeister (SD), Linnea Bjuhr (SD), Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), 
Jonas Segersam (KID), Sarah Havneraas (KID), Margit Borgström (KID), Eva Moberg (Kl)), Evelina 
Solem (KID), Stina Jansson (Fl), Lovisa Johansson (Fl), Fredrik Hultman (M), Gunnar Hedberg (M), 
Inger Söderberg (M), 011e Romlin (C), Rigmor Stenmark (C), Ingmar Jansson (C), Alexander von 
Uckermann (SD) och Alexander Oscarsson (KB). 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Jonas Segersam (KID) med fleras yrkande om bifall 
till motionens andra (2) att-sats och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Jonas Segersam (KB) med fleras yrkande om bifall 
till motionens tredje (3) att-sats och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
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Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Jonas Segersam (KD) med fleras yrkande om bifall 
till motionens fjärde (4) att-sats och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Jonas Segersam (KD) med fleras yrkande om bifall 
till motionens femte (5) att-sats och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 februari 2019. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden den 13 februari 2019 § 25. 
Kommunstyrelsens förslag den 10 april 2019 § 52. 
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§ 196 

Motion av Martin Wisell (KD) om att informera om flerfamiljssystem och 
familjedaghem 
KSN-2017-2456 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Reservation 
Närvarande ledamöter från (KD) reserverar sig till förmån för Jonas Segersam (KD) med fleras 
yrkande. 

Sammanfattning 
Martin Wisell (KD) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 
2017 att utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra en informationskampanj om möjligheten att 
starta flerfamiljssystem samt om familjedaghem i enlighet med motionen. 

Yrkanden i Jonas Segersam (KD), Linnea Bjuhr (SD), Rigmor Stenmark (C) och Lisen Bunneister (SD) yrkar 
bifall till motionen. 

Oscar Matti (L), Linda Eskilsson (MP), Hanna Victoria Mörck (V), Helena Hedman Skoglund (L) och 
Asal Gohari (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Jonas Segersam (KD) med fleras yrkande om bifall 
till motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 februari 2019. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden den 13 februari 2019 § 21. 
Kommunstyrelsens förslag den 10 april 2019 § 53. 
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§ 197 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Närvarande ledamöter från (KD) reserverar sig till förmån för Jonas Segersam (KD) med fleras 
yrkande. 

Sammanfattning 
Jonas Segersam (KD) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 
september 2017 att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur fler 
bostäder på landsbygden kan frigöras. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD), Jonas Petersson (C), Lovisa Johansson (Fl) och Hanna Victoria Mörck (V) 
yrkar bifall till motionen. 

Simon Alm (SD) yrkar avslag till motionen. 

Anders A. Aronsson (L), Erik Pelling (S) och Markus Lagerquist (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag mot Jonas Segersam (KD) med fleras yrkande om 
bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Simon Alms (SD) yrkande om avslag till 
motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 mars 2019. 
Kommunstyrelsens förslag den 10 april 2019 § 54. 

Utdragsbestyrkande 

Åo 
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Uppaglie 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 198 

Motion av Simon Alm (SD) om att upphöra med stöd för tiggeriverksamhet 
KSN-2017-3480 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservationer 
Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till fölmän för Simon Alm (SD) med fleras 
yrkande. 

Närvarande ledamöter (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Eva Mobergs (KD) yrkande 
med motiveringen: 
Tiggeri är en fråga som väcker starka känslor och åsikter. Vi kristdemokrater har landat i att tiggeri 
inte är förenligt med människovärdesprincipen och den syn på arbete och försörjning som gäller i 
Sverige. Att månad efter månad tigga på Uppsalas gator är inte en värdig tillvaro, och vi tror att vi 
behöver ändra kommunens inställning i denna fråga. 
Vi anser fortfarande att man bör begränsa härbärgets öppettid till vintern och endast fylla nödvändiga 
behov. Socialtjänsten kan också behöva göra akuta insatser för alla personer som vistas i Uppsala 
varför andra att-satsen inte kan bifallas. 
Därför yrkade vi bifall till motionens första att-sats. 

Närvarande ledamöter (V) och (Fl) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stina Jansson (Fl) med 
fleras yrkande. 

Sammanfattning 
Simon Alm (SD) har i motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2017 
föreslagit att Uppsala kommun verkar för att det hitresta tiggeriet upphör och att minska lönsamheten i 
tiggeriet genom att upphöra med välfärdssatsningar riktade till gruppen hitresta tiggare. 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) och Roger Thelander (SD) yrkar bifall till motionen. 

Eva Moberg (KD) yrkar bifall till motionens första att-sats. 

Erik Pelling (S), Alexandra Steinholtz (M), Anders A. Aronsson (L), Mattias Johansson (C) och Hilde 
Klasson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Stina Jansson (Fl) och Karolin Lundström (V) yrkar avslag till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först Simon Alm (SD) med fleras yrkande om bifall till motionen mot Eva Mobergs 

   

 

Utdragsbestyrkande 
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upP,§919 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

(KD) yrkande om bifall till motionens första att-sats och finner att kommunfullmäktige bifaller Eva 
Mobergs (KD) yrkande. 

Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Eva Mobergs (KD) yrkande om bifall till 
motionens första att-sats och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande ställer slutligen kommunstyrelsens förslag mot Stina Jansson (Fl) med fleras 
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs och genomförs. 

Bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA, bifall till Stina Jansson (Fl) med fleras avslagsyrkande 
röstar NEJ. 
Kommunfullmäktige beslutar med 64 JA-röster mot 11 NEJ-röster att bifalla kommunstyrelsens 
förslag. Sex ledamöter avstår från att delta i voteringen. 

Ja-röst avger: 
Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Gustaf Lantz (S), Peter Gustavsson (S), Asal Gohari (S), Ulrik 
Wärnsberg (S), Inga-Lill Sjöblom (S), Klas-Herman Lundgren (S), Carl Lindberg (S), Ylva Stadell 
(S), Björn Wall (S), Hilde Klasson (S), Mattias Kristenson (S), Loa Mothata (S), Rafael Waters (S), 
Elnaz Alizadeh (S), Pavlos Cavelier Bizas (S), Agneta Erikson (S), Anders Grönvall (S), Fredrik 
Ahlstedt (M), Alexandra Steinholtz (M), Christopher Lagerqvist (M), Magnus Åkerman (M), Cecilia 
Forss (M), Markus Lagerquist (M), Mats Gyllander (M), Madeleine Andersson (M), Carolina 
Bringborn (M), Anna-Karin Westerlund (M), Robin Kronvall (M), Mattias Johansson (C), Zahrah 
Lifvendahl (C), Jonas Petersson (C), Diana Zadius (C), Mats Ahlund (C), Mohamad Hassan (L), 
Helena Hedman Skoglund (L), Benny Lindholm (L), Eva Edwardsson (L), Anders A. Aronsson (L), 
Amanda Kanange (L), Mats Dafnäs (L), Oscar Matti (L), Simon Alm (SD), David Perez (SD), Lisen 
Burmeister (SD), Linnea Bjuhr (SD), Anders Sehlin (SD), Roger Thelander (SD), Linda Eskilsson 
(M13), Rickard Malmström (MP), Lars Friberg (MY), Helena Nordström Källström (MP), Charles 
Pylad (MP), Erik Dagnesjö (S), Peder Granath (S), Fredrik Hultman (M), Gunnar Hedberg (M), Inger 
Söderberg (M), 011e Romlin (C), Rigmor Stenmark (C), Karin Ericsson (C), Alexander von 
Uckermann (SD) och Per Eric Rosen (MP). 

Nej-röst avger: 
Tobias Smedberg (V), Hanna Victoria Mörck (V), Karolin Lundström (V), Torbjörn Björlund (V), 
Edip Akay (V), Ingela Ekrelius (V), Magne Björklund (V), Therese Rhann (V), Lalla Andersson (V), 
Stina Jansson (Fl) och Lovisa Johansson (Fl). 

Avstår: 
Jonas Segersam (KD), Sarah Havneraas (KD), Margit Borgström (KD), Eva Moberg (KD), Evelina 
Solem (KD) och Alexander Oscarsson (KD). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 27 februari 2019. 
Protokollsutdrag från socialnämnden den 20 juni 2018 § 84. 
Kommunstyrelsens förslag den 10 april 2019 § 55. 

Utdragsbestyrkande 

.-- 
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Uppsala 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 199 

Motion av Simon Alm (SD) om tillämpning av bosättningslagen 
KSN-2018-1171 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Reservation 
Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till fölniån för Simon Alms (SD) yrkande. 

Sammanfattning 
Simon Alm (SD) har i en motion väckt den 26 mars 2018 föreslagit att Uppsala kommun endast 
ordnar med uppehälle för nyanlända invandrare under den enligt lagen kortast möjliga tiden. 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) yrkar bifall till motionen. 

Pavlos Cavelier Bizas (S), Robin Kronvall (M), Therese Rhann (V), Mattias Johansson (C) och Eva 
Moberg (KB) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Stina Jansson (Fl) yrkar avslag till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först kommunstyrelsens förslag mot Simon Alms (SD) yrkande om bifall till 
motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Stina Janssons (Fl) avslagsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 20 mars 2019. 
Kommunstyrelsens förslag den 10 april 2019 § 56. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 200 

Motion av Stefan Hanna (-) om att öka förståelsen för kulturella skillnader 
i Uppsala 
KSN-2018-1172 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 
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upPale KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 201 

Motion av Stefan Hanna (-) om en väg in för föreningslivet 
KSN-2018-1887 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes si/2 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 202 

Interpellation om lärares administration från Christopher Lagerqvist (M) 
KSN-2019-1189 

Christopher Lagerqvist (M) har ställt en interpellation till utbildningsnämndens ordförande Helena 
Hedman Skoglund (L) som besvarar densamma. 

Anföranden 
Anförande hålls av Christopher Lagerqvist (M), Helena Hedman Skoglund (L), Oscar Matti (L), 
Simon Alm (SD), Asal Gohari (S), Fredrik Hultman (M), 011e Romlin (C), Benny Lindholm (L) och 
Jonas Segersam (KB). 

Utdragsbestyrkande 
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upReifa KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 203 

Interpellation om affischering inför matcher och event från Jonas Petersson 
(C) 
KSN-2019-1190 

Jonas Petersson (C) har ställt en interpellation till gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande 
Rickard Malmström (MP) som besvarar densamma. 

Anföranden 
Anförande hålls av Jonas Petersson (C), Rickard Malmström (MP) och Markus Lagerquist (M). 



Justerandes sign 

38 (55) 

upplejp, 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 204 

Interpellation om utvecklingen av Hammarskogs friluftsområde från 
Mattias Johansson (C) 
KSN-2019-1191 

Mattas Johansson (C) har ställt en interpellation till gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande 
Rickard Malmström (Ml') som besvarar densamma. 

Anföranden 
Anförande hålls av Mattias Johansson (C), Rickard Malmström (MP), Anders Grönvall (S), Anders A. 
Aronsson (L) och Jonas Segersam (KD). 

Utdragsbestyrkande 



39 (55) 

Uppalla 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 205 

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 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

gJusterandes si ,ec Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 206 

Motion av Simon Alm (SD) om husvagnar till nyanlända 
KSN-2018-1170 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Reservation 
Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Simon Alm (SD) med fleras 
yrkande. 

Sammanfattning 
Simon Alm (SD) har i en motion väckt 26 mars 2018 föreslagit att Uppsala kommun endast ska 
erbjuda husvagnar som uppehälle till nyanlända invandrare som anvisas till kommunen. 

Yrkanden 
Simon Alm (SD) och Roger Thelander (SD) yrkar bifall till motionen. 

Pavlos Cavelier Bizas (S), Tobias Smedberg (V), Eva Moberg (KB), Stina Jansson (Fl), Charles Pylad 
(1V1113), Lovisa Johansson (Fl), Hilde Klasson (S) och Benny Lindholm (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Simon Alm (SD) med fleras yrkande om bifall till 
motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 17 april 2019. 
Kommunstyrelsens förslag den 8 maj 2019 § 98. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

429K 
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upPRIY, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 207 

Motion av Lisen Burmeister (SD) och Kent Kumpula (SD) om pulsträning i 
grundskolan 
KSN-2019-0539 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 
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Uniockalg, 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 208 

Motion av Stefan Hanna (-) om ekologisk mat 
KSN-2019-0699 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 
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(OREM KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 209 

Motion av Lovisa Johansson (Fl) och Stina Jansson (Fl) om att införa 
närvarorätt 
KSN-2019-1202 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen. 

Reservation 
Närvarande ledamöter från (Fl) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lovisa Johansson (Fl) med 
fleras yrkande. 

Särskilt yttrande 
Simon Alm (SD) lämnar ett särskilt yttrande: 
Sverigedemokraterna vill att man ska kunna ha mer insyn i den verksamhet kommunen bedriver via 
nämnder och styrelser. Det är därför bra att låta kommunens invånare att närvara vid sammanträden, 
men formandet av mötena ska vara ett ansvar för de formellt invalda genom yrkanden och yttranden. I 
fall av sekretess kan givetvis inte öppna nämndsammanträden ske, men dessa delar kan förläggas till 
början eller slutet av möten som innefattar båda delarna. 

Tobias Smedberg (V) lämnar ett särskilt yttrande: 
Vänsterpartiet delar Feministiskt initiativs ambition att göra politiken mer tillgänglig för fler genom 
att öppna upp sammanträden också för personer utanför den valda församlingen att få närvara vid 
sammanträdena i en nämnd. Dock föreslår Fi att politiker som inte är valda till aktuell nämnd ska få 
delta i överläggningar och att få sin mening antecknad i protokoll även i de fall de inte av kraft genom 
allmänna val vunnit tillräckligt stöd för att ha tillträde till dessa verktyg. Vi tycker inte att politiker 
som inte vunnit sådant gehör genom val per automatik ska ges tillgång till de verktygen. Dock vill vi 
att såväl politiker som allmänhet ska ha rätt att närvara i alla nämndsammanträden vid alla punkter 
som inte är sekretessbelagda eller av känslig sort. Detta föreslår Vänsterpartiet i egen motion och 
ställer sig därför bakom avslagsyrkandet på Fi:s motion. 

Sammanfattning 
Lovisa Johansson och Stina Jansson (båda F1) har i motion väckt vid fullmäktiges sammanträde den 6 
april 2019 föreslagit närvarorätt införs för ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige till 
sammanträdena för kommunstyrelsen samt nämnderna i enlighet med kommunallagen 4 kap 28 §. 

Yrkanden 
Lovisa Johansson (Fl) och Stina Jansson (Fl) yrkar bifall till motion. 

Erik Pelling (S), Margit Borgström (KD), Tobias Smedberg (V) och Markus Lagerquist (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPle», KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Lovisa Johansson (Fl) med fleras yrkande om bifall 
till motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 12 april 2019. 
Kommunstyrelsens förslag den 8 maj 2019 § 101. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 210 

Interpellation om analys av nedskärningar ur barn- och 
ungdomsperspektiv från Per-Olof Forsblom (V) 
KSN-2019-1608 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 

(i 
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101102 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 211 

Interpellation om Uppsala kommuns kostnadskontroll av 
modersmålsundervisning från Simon Alm (SD) 
KSN-2019-1609 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upliMelf, KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 212 

Interpellation om arbetskläder till förskolepersonal från Lisen Burmeister 
(SD) 
KSN-2019-1610 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 
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upPleifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 213 

Interpellation om enskilda vägar från Jonas Petersson (C) 
KSN-2019-1611 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 

1 
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up112919 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 214 

Fråga om ungdomens hus från Arne Sandemo (M) 
KSN-2019-0351 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande M 1 
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upP,nifi KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 215 

Fråga om ordningsvakter i Uppsala från Jonas Segersam (KD) 
KSN-2019-0351 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 216 

Fråga om dubbdäcksförbud från Markus Lagerquist (M) 
KSN-2019-0351 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 217 

Fråga om markeringsavgiften från Madeleine Andersson (M) 
KSN-2019-0351 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 

i 
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Uppalla 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 218 

Fråga om Sunnerstabacken från Madeleine Andersson (M) 
KSN-2019-0351 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

( 

54 (55) 

Uppalla 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 219 

Fråga om trygghetskameror i centrum från Fredrik Ahlstedt (M) 
KSN-2019-0351 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-27 

§ 220 

Fråga om trafiksäkerhet efter dödsolycka i Gottsunda från Tobias 
Smedberg (V) 
KSN-2019-0351 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Justerandes st Utdragsbestyrkande 
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