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§242 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Edip Akay (V) och Anne Lennartsson (C) 
med Liza Boéthius (V) och Mia Nordström (C) som ersättare. 

Tid för justering bestäms ti l l måndag den 22 december 2014, kl 9.30 på kommunlednings
kontoret, Stationsgatan 12. 

Teknik & service (lönecenter) 

§243 KSN-2014-1194 

Anmäls länsstyrelsens prövning enligt 11 kap 10 § PBL 2010:900 angående antagande av 
detaljplan för Lötens sportfält, Uppsala kommun. 

Länsstyrelsen prövar inte antagandebeslutet. 
Akten 

§ 244 KSN-2014-1359 

Anmäls finansrapport avseende perioden 1 januari - 30 september 2014. 

Akten 

§245 KSN-2014-1194 

Anmäls plan- och byggnadsnämndens beslut den 2 december 2014, antagande av detaljplan för 
Lötens sportfält, Uppsala kommun 

Akten 

§246 

Anmäls protokoll från delegationen för stiftelsen Jälla Egendoms sammanträde den 20 november 
2014. 

Protokollet har under sammanträdet varit anslaget på kommunfullmäktiges anslagstavla. 

CL e A M-
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§ 247 KSN-2014-0009 

Kommunfullmäktige behandlar anmälningsärende justering av valärende. 

Kommunfullmäktiges beslut redovisas i bilaga § 247. 

Akten 

§248 

Anmäls rättelse i handling avseende ärende Ser A nr 175, ny taxa för plan- och byggnads
nämndens verksamhet. 

I kommunstyrelsen har Fredrik Ahlstedt (M), Marta Obminska (M), Therez Olsson (M), Rikard 
Sparby (M) Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) reserverat sig til l 
förmån för avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. 

§ 249 KSN-2014-0009 

Avsägelse från: 

Hona Szatmåri Waldau (V) beträffande uppdraget som ersättare i valberedningen 

Kommunfullmäktige beviljar begärt entledigande. 
Akten 

§250 KSN-2014-1551 
Fråga av: 
Stefan Hanna (C) om säkerhet och sekretess vid digital service til l medborgarna. 

Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas och besvaras efter på föredragningslistan 
upptagna ärenden. 

Akten 

§ 251 KSN-2014-1571 

Interpellation av: 
Jonas Segersam (KD) om hur Uppsala kan förbli en hamnstad. 

Kommunfullmäktige medger att inteipellationen får framställas och besvaras vid sammanträ-det 
den 19 januari 2015. 

Akten 

3 <% Åt-
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§252 

På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att ta upp till behandling ärende 
Ser A nr 179, ändring av bolagsordning i Uppsala Stadshus AB före ärende Ser A nr 166, 
valärende. 

§ 253 USAB-2014/32 

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 179, ändring av bolagsordning för Uppsala 
Stadshus AB. 

Det antecknas i protokollet att inom ramen för detta ärende behandlas även val av suppleanter till 
Uppsala Stadshus AB:s styrelse. Beslut i ärendet redovisas i bilaga A § 253. 

Akten 

§ 254 KSN-2014-0009 

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 166, valärenden. 

I ärendet föreligger valberedningens protokoll från den 8 december 2014, bilaga A § 254. 

Vid sammanträdet framställda nomineringar antecknas i valberedningens protokoll med kursiv 
stil. 

På förslag av ordföranden justeras val ti l l styrelser i dotterbolag och dotter-dotterbolag omedel
bart. Beslut i dessa delar redovisas enligt bilaga B § 254. 

Övriga val och beslut om ersättares inträde redovisas i bilaga A § 254. 

På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att ajournera behandlingen av ärendet. 

Akten 
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§255 KSN-2014-0009 

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 167, revidering av inriktning, verksamhet och 
ekonomi 2015-2018. 

Ärendets inleds med gruppledardebatt och behandlas därefter i tre avsnitt enligt nedan. 

• stadsbyggnad inklusive berörda bolag, ledar- och medarbetarskap gemensamma verksam-

• hetsområden. 

• pedagogisk verksamhet inklusive arbete och integration 

• vård och omsorg, kultur, idrott och fritid, inklusive berörda bolag. 
I den allmänna debatten behandlas även ärendena 168-175. Yrkanden i dessa ärenden framställs 
under IVE-debatten och redovisas i separata paragrafer. 

I ärendet föreligger kommunstyrelsens förslag t i l l beslut, gemensam reservation i kommun
styrelsen från (M), (FP), (C) och KD, samt förslag t i l l reviderad IVE från (SD). 

Företrädare för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkar i sina anföranden bifall 
t i l l beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag t i l l reviderad IVE. KS-förslaget. 

Företrädare för Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar i sina 
anföranden bifall beslut i enlighet med partiemas gemensamma reservation i kommunstyrelsen. 
Alliansförslaget. 

Företrädaren för Sverigedemokraterna yrkar i sina anföranden bifall t i l l Sverigedemokratemas 
förslag t i l l IVE (SD)-förslaget. 

Gruppledare. 
Anföranden hålls av Marlene Burwick (S), Fredrik Ahlstedt (M), Maria Gardfjell (MP), Hona 
Szatmåri Waldau (V), Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C), Simon Alm (SD), Jonas 
Segersam (KD) och Mona Camara Sylvan (Fl). 

Marlene Burwick (S) yrkar, med instämmande av Hona Szatmåri Waldau (V) att kommun
fullmäktige ska besluta 

att bemyndiga kommunstyrelsen att inom ram vidta nödvändiga åtgärder som föranleds av 
ny statsbudgetar. 

5 



UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES P R O T O K O L L 
15 december 2014 

Simon Alm (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 

att den åttonde att-satsen i KS-förslaget avslutas för etik och mot korruption 

att delade turer avskaffas 

att rätt till heltid med möjlighet till deltid införs 

att heltidsarvodet för kommunalråd sänks med 25 procent 

Stadsbyggnad inklusive berörda bolag, ledar- och medarbetarskap gemensamma 
verksamhetsområden. 
Anföranden hålls av Erik Pelling (S), Therez Olsson (M), Maria Gardfjell (MP), Hanna Mörck 
(V), Urban Wästljung (FP), Mia Nordström (C), Simon Alm (SD), Martin Wisell (KD), Mona 
Camara Sylvan (Fl), Trond Svendsen (MP), Kjell Haglund (V), Jessica Olsson (SD), Pavel 
Gamov (SD), Stefan Hanna (C), Louise Landerholm Bill (M), Mohamad Hassan (FP), Tomas 
Karlsson (Fl) och Jonas Segersam (KD). 

Mona Camara Sylvan (Fl) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra til l 
kommunstyrelsen 

att riktlinjer för bostadsförsörjning bereds genom att beakta social säkerhet och social 
hållbarhet i kommunen, samt 

att kommunstyrelsen, berörda nämnder och tjänstemän arbetar aktivt med jämställdhets
integrering utifrån ett intersektionellt perspektiv där diskriminerande grunder utifrån kön, 
klass och etnicitet är prioriterade faktorer i den ekonomiska och fysiska planering av staden. 

Pavel Gamov (SD) yrkar bifall t i l l Simon Alms (SD) yrkanden framställda under gruppledar-
debatten och därutöver med instämmande av Simon Alm (SD), avslag på Mona Camara Sylvans 
(Fl) yrkanden. 

Pedagogisk verksamhet inklusive arbete och integration. 
Anföranden hålls av Caroline Andersson (S), Marta Obminska (M), Linda Eskilsson (MP), Ulla 
Johansson (KD), Sverker Åslund (V), Anna Manell (FP), Anne Lennartsson (C), Simon Alm 
(SD), Mona Camara Sylvan (Fl), Ulrik Wärnsberg (S), Benny Lindholm (FP), Mohamad Hassan 
(FP), Maria Gardfjell (MP), Tobias Smedberg (V), Mohamad Tahir, Stefan Hanna (C), bona 
Szatmåri Waldau (V), Mia Nordström (C) och Markus Lagerquist (M). 

Mona Camara Sylvan (Fl) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att uppdra til l 
kommunstyrelsen 

att utarbeta en handlingsplan för nolltolerans mot diskriminering i all pedagogisk 
verksamhet i kommunen. 
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Till utbildningsnämnden 

att ta fram riktlinjer för hur normkritisk pedagogik ska integreras i samtlig undervisning och 
utbildning i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan. 

att säkerställa att samtliga förskolor, grundskolor samt gymnasieskolor har ett aktuellt och 
pågående antidiskrimineringsarbete som ska följas upp kontinuerligt. 

Jessica Ohlsson (SD) yrkar avslag på Mona Camara Sylvans (Fl) yrkande. 

Vård och omsorg, kultur, idrott och fritid, inkl berörda bolag. 

Anföranden hålls av Eva Christiernin (S), Markus Lagerquist (M), Rickard Malmström (MP), 
Edip Akay (V), Eva Edwardsson (FP), Ul f Schmidt (C) Simon Alm (SD), Margit Borgström, 
Tomas Karlsson (Fl), Peter Gustavsson (S), Mikaela Persson (MP), Anders A. Aronsson (FP), 
Mona Camara Sylvan (Fl), Arne Sandemo (M), Karolin Lundström (V), Jessica Ohlsson (SD), 
Mikael Johansson (SD), Hona Szatmåri Waldau (V), Mona Camara Sylvan (Fl), Anna Manell (FP) 
och Jonas Segersam (KD). 
Mona Camara Sylvan (Fl) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 

att den riktade satsningen för kvinnofridsarbete ökar för att svara ti l l faktiskt behov., 

att den riktade satsningen för kvinnofridsarbete ska planeras och beräknas för hela 
IVE-perioden, 

att den riktade satsningen för kvinnofridsarbete ska fördelas över samtliga berörda nämnder 
som kommer i kontakt med personer som utsätts för våld i nära relationer, 

att arrangörstödet t i l l kulturutövare ökar, 

att anslaget t i l l Uppsala tjejjour ökar t i l l 308 000 kronor så att de kan betala hyran för sin 
lokal för de kommande tre åren, samt en anställd. 

IVE-debatten förklaras avslutad. 
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Kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet då sammanträdet återupptas efter middagsuppehåll och 
Luciabesök av Uppsalas Musikklasser. 

Ordföranden ställer proposition på bifall tillrespektive avslag kommunstyrelsens forslag ti l l beslut, 
gemensamt forslag från (M), (FP), (C) och (KD), förslag från (SD) och yrkanden från Mona 
Camara Sylvan (Fl) och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på framställda tilläggs- och 
ändringsyrkanden från Simon Alm (SD) och finner att kommunfullmäktige bifaller det första 
yrkandet avseende den åttonde att-satsen i kommunstyrelsens förslag t i l l beslut och avslår övriga 
yrkanden. 

Votering begärs avseende yrkande att delade turer ska avskaffas. Voteringen genomförs och 
kommunfullmäktige beslutar med 73 ja-röster mot 5 nej-röster att avslå förslaget. 3 ledamöter 
avstår från att delta i omröstningen. Hur omröstningen utfallit redovisas i bilaga A § 255. 

Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på Marlene Burwicks (S) tilläggs
yrkande och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa finansiella och ekonomiska mål för planperioden i enlighet med handlingens 
kapitel 3, 

att anta uppdrag, inriktningsmål och indikatorer för kommunens verksamhetsområden enligt 
handlingens kapitel 4, 

att anta investeringsbudget för 2015, samt för planperioden enligt handlingens kapitel 5, 

att anta ägardirektiv, avkastningskrav och utdelningsprinciper för Uppsala stadshus AB och 
dotterbolagen i stadshuskoncemen enligt handlingens kapitel 6, 

att anta förslag t i l l direktiv t i l l produktionsstyrelser enligt handlingens kapitel 7, 

att fastställa kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde för 2015 samt för planperioden 
enligt handlingens bilaga 3, 

att fastställa budget och flerårsplan för de gemensamma nämnderna överförmyndarnämnd 
respektive räddningsnämnd enligt handlingens bilaga 5 respektive 6, 

att under kommunstyrelsen för år 2015 budgetera 6060 tkr t i l l kommunrevisionen samt 800 tkr til l 
förstärkt arbete för etik och mot korruption, 
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att av kommunbidraget t i l l kommunstyrelsen för 2015 avser 9 271 tkr stadsarkivet, 

att fastställa resultaträkning för 2015 samt för planperioden enligt handlingens bilaga 1, 

att fastställa finansförvaltningens budget för 2015 samt för planperioden enligt handlingens 
bilaga 2, 

att anta förslag til l ansvarsfördelning och uppföljningsplan enligt handlingens kapitel 8 och 
bilaga 10, 

att fastställa internräntan för 2015 ti l l 2,5 procent, 

att fastställa kommunfullmäktiges medel för oförutsedda utgifter 2015 ti l l 2 mnkr, 

att fastställa kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 2015 til l 2 mnkr, 

att bemyndiga respektive nämnd att inom sitt ansvarsområde fastställa sådana avgifter (till 
exempel torgtaxa, hamntaxa, taxor inom miljö- och hälso-skyddsområdet) som inte är av större 
ekonomisk betydelse eller av principiell vikt och av dessa skäl ska fastställas av kommun
fullmäktige. Nya avgifter får ej införas utan kommunstyrelsens medgivande, 

att uppdra åt stadsdirektören att i samband med delårsbokslut 1 vid behov återkomma med förslag 
t i l l tillkommande justeringar föranledda av den nya nämnd- och förvaltningsorganisationen, samt 

att bemyndiga kommunstyrelsen att inom ram vidta nödvändiga åtgärder som föranleds av ny 
statsbudgetar. 

Tjänstgörande ledamöter i (M), (FP), (C) och (KD) reserverar sig t i l l förmån för bifall t i l l partiernas gemensamma 
förslag ti l l reviderad IVE. 

Tjänstgörande ledamöter i (SD) reserverar sig t i l l förmån för bifall t i l l eget förslag t i l l reviderad IVE. 

Tjänstgörande ledamöter i (Fl) reserverar sig t i l l förmån för bifall t i l l Mona Camara Sylvans (Fl) yrkanden. 

Alla nämnder 
Produktionsstyrelser 
Uppsala Stadshus AB (inkl dotterbolag) 
Akten 
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§256 KSN-2014-1424 

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A 168, ersättning 2015 för förskoleverksamhet, 
fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 

Caroline Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag til l beslut. 

Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på kommunstyrelsens förslag til l 
beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa ersättningar för förskoleverksamhet, fritidshem, förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola enligt ärendets bilaga samt 

att från och med den 1 juli 2015 införa differentierade ersättningar inom grundsärskola enligt 
ärendets bilaga. 

Tjänstgörande ledamöter från (M), (FP), (C), och (KD), reserverar sig enligt bilaga A § 256. 
Tjänstgörande ledamöter från (SD) reserverar sig 

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 169, index och grundbelopp för kommunala 
och fristående gymnasieskolor 

Caroline Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag til l beslut. 

Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på kommunstyrelsens förslag til l 
beslut och finner att fullmäktige bifaller förlaget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa index och grundbelopp 2015 för utbildningar inom Gy2011 enligt ärendets bilaga 1, 
samt 

att fastställa index och grundbelopp 2015 för lärlingsutbildningar inom Gy2011 enligt ärendets 
bilaga 2. 

Tjänstgörande ledamöter från (M), (FP), (C), och (KD), reserverar sig enligt bilaga A § 257. 

Berörda nämnder 
Akten 

§257 KSN-2014-1429 

Berörda nämnder 
Akten 
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§258 KSN-2014-1425 

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 170, ersättningar för kommunala och 
fristående gymnasieskolor samt interkommunala ersättningar 2015. 

Ordföranden anmäler att korrigerad handling delats ut ti l l fullmäktiges ledamöter. 

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

Kommunfullmäktige besluta 

att fastställa ersättning 2015 för kommunala gymnasieskolor enligt ärendets bilaga 1, 

att fastställa ersättning 2015 för fristående gymnasieskolor belägna i Uppsala kommun enligt 
ärendets bilaga 2, 

att fastställa ersättning 2015 för fristående gymnasieskolor belägna utanför Uppsala kommun 
enligt ärendets bilaga 3, samt 

att fastställa interkommunala ersättningar 2015 enligt ärendets bilaga 4. 

Tjänstgörande ledamöter från (M), (FP), (C), och (KD), reserverar sig enligt bilaga A § 258. 
Tjänstgörande ledamöter i (SD) reserverar sig. 

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 171, strukturersättningar 2015 för kom
munala och fristående gymnasieskolor. 

Caroline Andersson (S) yrkar bifall t i l l kommunstyrelsens förslag t i l l beslut. 

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

Kommunfullmäktige beslutar 

att för 2014 avsätta 5 procent av kommunbidraget till strukturersättningar inom gymnasieskolan, 

att fastställa strukturersättningarna för 2015 enligt ärendets bilaga 1-3. 

Berörda nämnder 
Akten 

§259 KSN-2014-1426 
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att fastställa strukturbeloppet för 2015 för elever inom introduktionsprogrammet språkintro
duktion til l 4 000 ta, samt 

att fastställa strukturbeloppet för 2015 för elever inom introduktionsprogrammet yrkesintro
duktion til l 10 000 ta. 

Tjänstgörande ledamöter från (M), (FP), (C), och (KD), reserverar sig enligt bilaga A § 259. 
Tjänstgörande ledamöter i (SD) reserverar sig. 

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A niT72, ersättningar för kommunala och 
fristående gymnasiesärskolor samt interkommunala ersättningar 2015. 

Caroline Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordföranden anmäler att korrigerad handling delats ut t i l l fullmäktiges ledamöter. 

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

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa ersättningar för kommunala gymnasiesärskolor, fristående gymnasiesärskolor och 
interkommunala ersättningar för 2015 enligt ärendets bilaga 1, 2 och 3. 

Tjänstgörande ledamöter från (M), (FP), (C), och (KD), reserverar sig enligt bilaga A § 260. 

Berörda nämnder 
Akten 

§260 KSN-2014-1428 

Berörda nämnder 
Akten 
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§261 KSN-2014-0333 

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A 173, revidering av taxan inom miljöbalkens 
område 

Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på kommunstyrelsens förslag til l 
beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att besluta om revidering av taxa inom miljöbalkens område enligt miljö- och hälsoskydds
nämndens förslag. 

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 174, nya egenavgifter för färdtjänst. 

Ordföranden anmäler korrigering avseende egenavgifter vid samåkning vid resa inom två zoner. 
Kostnaden är 80 kronor. 

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

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa egenavgifter för färdtjänst enligt gatu- och samhäiismiijönämndens förslag med en 
zonindelad taxa. 

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 175, ny taxa för plan- och byggnadsnämndens 
verksamhet. 

Erik Pelling (S) yrkar bifall t i l l kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Therez Olsson (M) yrkar bifall till beslut i enlighet med den gemensamma reservationen i 
kommunstyrelsen från (M), (FP), (C) och (KD), innebärande avslag på kommunstyrelsens förslag 
til l beslut. 

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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Akten 

§262 KSN-2014-0989 

Gatu- och samhällsmiljönämnden 
Akten 

§263 
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Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktige beslutar med 44 ja-röster mot 37 nej-röster 
att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Hur omröstningen utfallit redovisas i bilaga A 
§263. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta taxa för nämndens verksamhet enligt förslag i ärendets bilaga 1, att gälla fr o m den 
1 januari 2015. 

Tjänstgörande ledamöter i (M), (FP), (C), (KD) och (SD) reserverar sig t i l l förmån för avslag på kommunstyrelsens 
förslag ti l l beslut. 

Plan- och byggnadsnämnden 
Akten 

§264 KSN-2014-0009 

Kommunfullmäktige återupptar behandling av ärende Ser A nr 166, valärenden. 

I ärendet föreligger valberedningens protokoll från den 8 december 2014 (bilaga A § 254). 

Vid sammanträdet framställda nomineringar antecknas i valberedningens protokoll med kursiv 
stil. 

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, att kommunfullmäktige ska besluta 

att proportionella val ska genomföras avseende val til l socialnämnd och utbildningsnämnd, 
samt 

att ledamöter t i l l socialnämnden väljs för perioden 2015-01-01-2015-05-31 

Marlene Burwick (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta 

att ändra kommunfullmäktiges beslut den 27 oktober 2014, § 207, avseende kommunalråds 
tjänstgöringsgrader från 1 januari 2015 ti l l den 31 oktober 2018 ti l l följande: 

Caroline Andersson kommunalråd 100 procent 
Mohamad Hassan kommunalråd 100 procent 
Stefan Hanna kommunalråd 98 procent 
Ebba Busch Thor kommunalråd 90 procent 
Marta Obminska kommunalråd 80 procent 
Rickard Malmström kommunalråd 87 procent. 

Tomas Karlsson (Fl) nominerar Alej andra Ezpeleta (Fl) som ledamot i socialnämnden och Mona 
Camara Sylvan (Fl) som ledamot i utbildningsnämnden. 
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UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES P R O T O K O L L 
15 december 2014 

Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag Fredrik Ahlstedts (M) yrkande om 
proportionella val för utseende av ledamöter i socialnämnden och utbildningsnämnden och finner 
att fullmäktige bifaller förslaget 

Kommunfullmäktige förrättar val av ledamöter t i l l socialnämnden genom sluten omröstning. 
Ordföranden redogör för valförfarandet varefter omröstning genomförs. Omröstningen utfaller så 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag til l beslut. Redovisas i 
bilaga A §254. 

Företrädare för (Fl) anmäler att partiets nominering av ledamot t i l l utbildningsnämnden återtas. 

Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på Fredrik Ahlstedts (M) yrkande 
avseende mandattid för socialnämnden och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på Marlene Burwicks (S) yrkande 
avseende tjänstgöringsgrad för kommunalråd och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att förrätta val enligt bilaga A § 254, 

att ändra kommunfullmäktiges beslut den 27 oktober 2014, § 207, avseende kommunalråds 
tjänstgöringsgrader från 1 januari 2015 till den 31 oktober 2018 t i l l följande: 

Caroline Andersson kommunalråd 100 procent 
Mohamad Hassan kommunalråd 100 procent 
Stefan Hanna kommunalråd 98 procent 
Ebba Busch Thor kommunalråd 90 procent 
Marta Obminska kommunalråd 80 procent 
Rickard Malmström kommunalråd 87 procent 

att ledamöter t i l l socialnämnden väljs för perioden 2015-01-01-2015-05-31 

att utse Javiera Cifuentes (V) t i l l ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 

Berörda organ 
De valda 
Akten 
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UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES P R O T O K O L L 
15 december 2014 

§265 KSN-2014-1294 

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 176, införande av L O V i vård- och omsorgs 
boende. 

Caroline Andersson (S) yrkar bifall t i l l kommunstyrelsens förslag til l beslut. 

Ulla Johansson (KD) yrkar, med instämmande av Marta Obminska (M) och Simon Alm (SD), 
bifall t i l l den första att-satsen i kommunstyrelsens förslag och avslag på den andra att-satsen. 

Mona Camara Sylvan (Fl) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på den första att-satsen i 
kommunstyrelsens förslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på den andra att-satsen i 
kommunstyrelens förslag och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Kommunfullmäktige besluta 

att införa LOV i vård- och omsorgsboende/särskilt boende för äldre, samt 

att uppdra til l äldrenämnden att revidera gällande förfrågningsunderlag för LOV med 
utgångspunkt i tidigare ställningstaganden från S, MP och V. 

Tjänstgörande ledamöter i (M), (FP), (C), (KD) och (SD) reserverar sig till förmån för avslag på den andra 
att-satsen i kommunstyrelsens förslag till beslut 

Berörda nämnder 
Akten 
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UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES P R O T O K O L L 
15 december 2014 

§266 KSN-2014-1349 

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 177, revidering av samverkansavtal för 
gemensam nämnd avseende räddningstjänstverksamhet. 

Simon Alm (SD) yrkar, med instämmande av Anders Hammarstedt (SD), avslag på kommun
styrelsens förslag. 

Marlene Burwick (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag til l beslut. 

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

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa avtal för samverkan inom räddningstjänsten enligt ärendets bilaga. 

Tjänstgörande ledamöter från (SD) reserverar sig till förmån för avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 178, överenskommelse om anordnande av 
boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige - ensamkommande barn. 

Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande av Edip Akay (V), Anders A. Aronsson (FP), Mikaela 
Persson (MP), Jonas Segersam (KD), Hilde Klasson (S), Ulla Johansson (KD), Mona Camara 
Sylvan (Fl) och Maria Gardfjell (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag til l beslut. 

Simon Alm (SD) yrkar, med instämmande av Jessica Ohlsson (SD), avslag på kommunstyrelsens 
förslag till beslut. 

Anders Hammarstedt (SD) yrkar i första hand avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut och i 
andra hand att avtalet ska kompletteras med följande lydelse: 

att de ensamkommande barnen ska familjehemplaceras i familjer som inte bor i 
utanförskapsområden för att de lättare ska kunna integreras i det svenska samhället. 

Räddningsnämnden 
Tieips kommun 
Östhammars kommun 
Akten 

§267 KSN-2014-1480 
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UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES P R O T O K O L L 
15 december 2014 

Eva Edwardsson (FP) talar i ordningsfråga. 

Anförande hålls av Mohamad Tahir (MP). 

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

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på Anders Hammarstedts (SD) 
tilläggsyrkande och finner att fullmäktige avslår förslaget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna överenskommelse med länsstyrelsen i Uppsala län och Migrationsverket i enlighet 
med ärendets bilaga 1 och 2. 

Tjänstgörande ledamöter i (SD) reserverar sig till förmån avslag på kommunstyrelsens förslag i första hand och bifall 
till framställt tilläggsyrkande i andra hand. 

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 180, utbetalande av partistöd 2015. 

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

Kommunfullmäktige beslutar 

att utbetala partistöd t i l l partierna i kommunfullmäktige i enlighet med redovisningen i ärendet. 

Länsstyrelsen i Uppsala län 
Berörda nämnder 
Akten 

§268 KSN-2014-1478 

Partiernas gr uppledare 
Kommunledningskontoret 
Akten 
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UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES P R O T O K O L L 
15 december 2014 

§ 269 KSN-2014-1478 

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 181, val av auktoriserad revisor för 
kommunens förvaltade donationsstiftelser. 

Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på kommunsstyrelsens förslag til l 
beslut och finner att fullmäktige bifaller förslaget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Heiene Westberg PwC Sverige till revisor för de stiftelser kommunen förvaltar. 

Heiene Westberg 
Kommunledningskontoret 
Akten 

§ 270 KSN-2014-1462 KSN-2014-1463 
KSN-2014-1551 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärende 

Ser A nr 182, interpellation av Stefan Hanna (C) om att skapa en allmän rekreations-
och kulturpark i kvarteret Seminariet. 

Ser A nr 183, interpellation av Stefan Hanna (C) om kommersiellt civilflyg på Ärna. 

fråga av Stefan Hanna (C) om säkerhet och sekretess vid digital service till 
medborgarna. 

Akten (3 st) 

§271 

Ordföranden informerar fullmäktige att sammanträdet den 19 januari 2015 kommer att börja 
kl 15.00 och kombineras med en utbildningskväll för ledamöterna. 

Sammanträdet den 24 februari börjar kl 13.00. 

Presidiet kommer att återkomma med övriga sammanträdestider för 2015. 
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UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES P R O T O K O L L 
15 december 2014 

§272 

Carl Lindberg (S) kommunfullmäktiges ordförande avslutar sammanträdet med att tacka leda
möter och tjänstemän för ett väl genomfört sammanträde och tillönskar å presidiets vägnar alla 
en God Jul och ett Gott Nytt År! 

Magnus Åkerman (M) fullmäktiges 2:e vice ordförande önskar å församlingens vägnar 
ordföranden en God Jul och Gott Nytt År. 

Sammanträdet pågår kl 9.00-22.00 med avbrott för lunch kl 12.00-12.45 och 
middag kl 18.00-19.00 

Tillkännagivande om justering har satts upp på kommunens anslagstavla den 22 december 2014. 

Astrid Anker 

Justerat den 22 december 2014. 

Edip Akay (V) 

Astrid Anker 
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Närvarologg för ordinarie ledamöter 
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2014 klockan 22:05:17. 

Ledamot Logg 

Örjan Berglund (C) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 

Mia Nordström (C) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 , utgår kl. 20:45 (p19), ord. ankom kl. 20:45 
(p19), utgår kl. 20:48 (p19), Ulf Schmidt ers. kl. 20:48 (p19) 

Stefan Hanna (C) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Anne Lennartsson (C) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Eshan Nasari (C) Ulf Schmidt autoers. kl. 09:05 till kl. 16:45 (p9), ord. ankom kl. 16:45 (p9) 
Cecilia Carlqvist (C) Ankom kl. 09:10 (p1) 

Tomas Karlsson (Fl) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 , utgår kl. 18:26 (p2), Fanny Isaksson ers. kl. 
18:26 (p2) 

Mona Camara Sylvan (Fl) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 

Anders A Aronsson (FP) Malin Sjöberg Högrell autoers. kl. 09:05 till kl. 09:09 (p1), ord. ankom kl. 
09:09 (p1) 

Anna Maneli (FP) Ankom kl. 09:13 (p1), utgår kl. 20:36 (p3), Anders Westerlind ers. kl. 20:36 
(p3) 

Karolina Larfors (FP) Urban Wästljung ers. kl. 09:12 (p1) 

Erica Närlinge (FP) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 , utgår kl. 16:07 (p8), Malin Sjöberg Högrell ers. 
kl. 16:07 (p8) 

Eva Edwardsson (FP) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Benny Lindholm (FP) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Mohamad Hassan (FP) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Margit Borgström (KD) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 

Torbjörn Aronson (KD) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 , utgår kl. 11:31 (p7), Martin Wirsell ers. kl. 11:31 
(p7) 

Jonas Segersam (KD) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Ebba Busch Thor (KD) Ulla Johansson autoers. kl. 09:05 
Christopher Lagerqvist (M) Liv Hahne autoers. kl. 09:05 
Louise Landerholm Bill (M) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 

Sofia Spolander (M) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 , utgår kl. 14:55 (p8), Kristian P Ljungberg ers. 
kl. 14:55 (p8) 

Rickard Sparby (M) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 

Alexandra Westman (M) Arne Sandemo autoers. kl. 09:05 till kl. 11:32 (p7), ord. ankom kl. 11:32 
(p7) 

Markus Lagerquist (M) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Cecilia Forss (M) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Mats Gyllander (M) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Inger Söderberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Therez Olsson (M) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Simone Falk (M) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 

Gunnar Hedberg (M) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 , utgår kl. 11:58 (p7), Arne Sandemo ers. kl. 
11:58 (p7) 

Fredrik Ahlstedt (M) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Marta Obminska (M) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Magnus Åkerman (M) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Ahmad Orfali (MP) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Trond Svendsen (MP) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Rickard Malmström (MP) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Maria Gardfjell (MP) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Tarja Onegård (MP) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Miriam Hollmer (MP) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 

Mohamad Tahir (MP) Kullike Montgomery autoers. kl. 09:05 till kl. 09:09 (p1), ord. ankom kl. 
09:09 (p1) 

Alf Karlsson (MP) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 , utgår kl. 09:04, Sverre Dahlstedt-Eriksson 
autoers. kl. 09:05 
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Forts, närvarologg den 15 december 2014 klockan 22:05:17. 

Ledamot Löna 

Mikaela Persson (MP) Asa Puide autoers. kl. 09:05 till kl. 12:47 (p7), ord. ankom kl. 12:47 (p7) 
EvaAdler(MP) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Johan Lundqvist (MP) Jonas Andersson autoers. kl. 09:05 
Linda Eskilsson (MP) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Ulrik Wärnsberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 

Peter Gustavsson (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 , utgår kl. 20:11 (p3), Patrik Kjellin ers. kl. 20:12 
(p3) 

Elnaz Alizadeh (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Gustav Lantz (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Hilde Klasson (S) Patrik Kjellin autoers. kl. 09:05 till kl. 09:15 (p1), ord. ankom kl. 09:15 (p1) 

Rahima Ortae (S) Elin Carlsson autoers. kl. 09:05 till kl. 11:16 (p6), ord. ankom kl. 11:16 (p6), 
utgår kl. 15:47 (p8), Inga-Lill Sjöblom ers. kl. 15:47 (p8) 

Susanne Eriksson (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Bengt Westman (S) Kjell Viberg autoers. kl. 09:05 till kl. 12:49 (p7), ord. ankom kl. 12:49 (p7) 

Stavros Giangozoglou (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 , utgår kl. 20:46 (p19), Elin Carlsson ers. kl. 
20:46 (p19) 

Mattias Kristenson (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Carl Lindberg (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 

Caroline Andersson (S) Sanna Eliasson autoers. kl. 09:05 till kl. 11:18 (p6), ord. ankom kl. 11:18 
(P6) 

Erik Pelling (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Marlene Burwick (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Monica Ostman (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Loa Mothata (S) Peder Granath autoers. kl. 09:05 till kl. 10:40 (p4), ord. ankom kl. 10:40 (p4) 
Eva Christiernin (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 

Ylva Stadell (S) Maria Gauffin-Röjestål autoers. kl. 09:05 till kl. 09:18 (p2), ord. ankom kl. 
09:18 (p2) 

Klas-Herrman Lundgren (S) Rafael Waters autoers. kl. 09:05 till kl. 09:07, ord. ankom kl. 09:07 

Ove Hjorth (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 , utgår kl. 20:56 (p21), Sanna Eliasson ers. kl. 
20:56 (p21) 

Agneta Erikson (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 , utgår kl. 20:56 (p21), Kjell Viberg ers. kl. 20:56 
(P21) 

Staffan Yngve (S) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 

Pavel Gamov (SD) Sven Valfridson autoers. kl. 09:05 till kl. 09:13 (p1), ord. ankom kl. 09:13 
(p1), utgår kl. 13:53 (p7), Sven Valfridson ers. kl. 13:53 (p7) 

Mikael Johansson (SD) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Jessica Ohlsson (SD) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Simon Alm (SD) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Anders Hammarstedt (SD) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Hanna Viktoria Mörck (V) Kjell Haglund autoers. kl. 09:05 till kl. 09:10 (p1), ord. ankom kl. 09:11 (p1) 
Edip Akay (V) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Javiera Cifuentes (V) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
Tobias Smedberg (V) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 

Liza Boéthius (V) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 , utgår kl. 16:05 (p8), Karolin Lundström ers. kl. 
16:15 (p8) 

Sverker Åslund (V) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 

Emma Wallrup (V) Karolin Lundström autoers. kl. 09:05 till kl. 09:11 (p1), Kjell Haglund ers. kl. 
09:15 (p1) 

Hona Szatmåri Waldau (V) Deltar i upprop 1 kl. 09:03 
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fk/ hflc / 
Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Närvarologg för ersättare 
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2014 klockan 22:06:19. 

Ersättare L ° 9 9 

* Cecilia Oksanen (C) 
* Ulf Schmidt (C) Ers. deltar i upprop 1 kl. 09:03 
* Karin Ericsson (C) Ankom kl. 12:54 (p7) 
* Fanny Isaksson (Fl) Ers. deltar i upprop 1 kl. 09:03 
* Sadaf Nasiripour (Fl) Ankom kl. 09:40 (p3) 
* Urban Wästljung (FP) Ankom kl. 09:12 (p1) 
* Anders Westerlind (FP) Ankom kl. 19:31 (p10) 
* A/|tyl!n Ciöko r/-i \-\r\rt roll / C D \ 

Malin ojoDerg nogreii [rr) 
Ers. deltar i upprop 1 kl. 09:03 , utgår kl. 09:12 (p1), ers. återk. kl. 09:12 
(PD 

* Vakant Vakant (FP) 
* Martin Wirsell (KD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 09:03 , utgår kl. 09:04, ers. återk. kl. 09:14 (p1) 
* Ulla Johansson (KD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 09:03 
* Kristian P Ljungberg (M) Ankom kl. 13:44 (p7) 
* Liv Hahne (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 09:03 
* Hannes Beckman (M) Ankom kl. 16:17 (p9) 
* Arne Sandemo (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 09:03 

Sara Hägerström (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 09:03 , utgår kl. 13:48 (p7), ers. återk. kl. 16:17 
(P9) 

* Johan Carlsson (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 09:03 
* Carolina Bringborn Anadoll (M) Ers. deltar i upprop 1 kl. 09:03 , utgår kl. 16:31 (p9) 
* Mats Hansén (M) Ankom kl. 13:30 (p7) 
* Johan Edstav (MP) 
* Kullike Montgomery (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 09:03 
* Sverre Dahlstedt-Eriksson (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 09:03 
*Asa Puide (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 09:03 
* Jonas Andersson (MP) Ers. deltar i upprop 1 kl. 09:03 
* Helena Nordström-Källström 
(MP) 

Ers. deltar i upprop 1 kl. 09:03 

* Inga-Lill Sjöblom (S) Ankom kl. 09:08 (p1) 
* Patrik Kjellin (S) Ers. deltar upprop 1 kl. 09:03 
* Elin Carlsson (S) Ers. deltar upprop 1 kl. 09:03 
* Kjell Viberg (S) Ers. deltar upprop 1 kl. 09:03 
* Sanna Eliasson (S) Ers. deltar upprop 1 kl. 09:03 
* Peder Granath (S) Ers. deltar upprop 1 kl. 09:03 
* Maria Gauffin-Röjestål (S) Ers. deltar upprop 1 kl. 09:03 

* Rafael Waters (S) Ers. deltar 
(P3) 

upprop 1 kl. 09:03 , utgår kl. 20:30 (p3), ers. återk. kl. 20:32 

* Maria Patel (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 09:03 
* Bedo Kaplan (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 09:03 
* Kerstin Westman (S) Ers. deltar i upprop 1 kl. 09:03 , utgår kl. 21:22 (p21) 
* Sven Valfridson (SD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 09:03 
* David Perez (SD) Ers. deltar i upprop 1 kl. 09:03 
* Pirita Ouchterlony-Simu (SD) 
* Kjell Haglund (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 09:03 

* Karolin Lundström (V) Ers. deltar i upprop 1 kl. 09:03 , utgår kl. 09:11 (p1), ers. återk. kl. 16:14 
(p8) 

* Lars-Håkan Andersson (V) 
Ers. deltar i upprop 1 kl. 09:03 , utgår kl. 16:14 (p8), ers. återk. kl. 16:14 
(p8) 

* Florian Burmeister (V) Ankom kl. 11:08 (p5), utgår kl. 21:27 (p21) 
* Lars-Olof Lindell (-) 

Sida 1 av 1 

fyr N- N 



UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGES P R O T O K O L L 
15 december 2015 Yf^ fflUflfy fö/^ ^ 3 

Bilaga ärende Ser A nr 179 

§ USAB 2014/32 KSN-2014-0009 

Kommunfullmäktige behandlar ärende Ser A nr 179, ändring av bolagsordningen i Uppsala 
Stadshus AB. 

På förslag av ordföranden beslutar kommunfullmäktige att i samband med ärendets behandling 
också förrätta val av suppleanter t i l l Uppsala Stadshus AB i enlighet med framlagt förslag från 
valberedningen, samt att omedelbart justera beslutet. 

Ordföranden ställer proposition på bifall t i l l respektive avslag på förslag t i l l beslut och finner 
att fullmäktige bifaller förslaget. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna ändrad bolagsordning enligt ärendets bilaga, 

att uppdra ti l l Uppsala Stadshus AB att godkänna bolagsordning på bolagsstämma, 

att t i l l suppleanter i Uppsala Stadshus AB utse Caroline Andersson (S), Rickard Malmström 
(MP) och Marta Obminska (M), samt 

att omedelbart justera besluten. 
Uppsala Stadshus AB 
De valda 
Akten 

In fidem 

fölMöl ijfkfl 
Astrid Anker 

Justerat den 15 december 2014. 

Edip Akay (Vfy--4q^3ft/N ^ Anne Lennartsson (C) 

Tillkännagivande om justering har anslagits på kommunens anslagstavla den 15 december 
2014. , 

Astrid Anker ' 



Bilaga 

BOLAGSORDNING 

Uppsala Stadshus AB 
(org.nr 556500-0642) 

Beslutad på kommunfullmäktige den 15 
december 2014. 

Firma 

1 § Bolagets firma är Uppsala Stadshus AB. 

Säte 
2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala 
kommun, Uppsala län. 
Verksamhetsföremål 
3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att 
inom Uppsala kommun äga och förvalta aktier 
i bolag verksamma inom Uppsala kommuns 
kompetensområde. 

Ändamålet med bolagets verksamhet 
4 § Bolaget ska bedriva verksamheten, med 
beaktande av de kommunalrättsliga 
principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § 
kommunallagen (1991:900), i syfte att uppfylla 
verksamhetsföremålet. 

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst 
och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna. 

Fullmäktiges rätt att ta ställning 
5 § Bolaget ska se t i l l att Uppsala 
kommunfullmäktige får ta ställning innan 
sådana beslut i verksamheten som är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas. 

Aktiekapital 
6 § Aktiekapitalet ska utgöra lägst hundra 
miljoner (100 000 000) kronor och högst 
fyrahundra miljoner (400 000 000) kronor. 

Antal aktier 
7 § I bolaget ska det finnas lägst 
etthundratusen (100 000) aktier och högst 
fyrahundratusen (400 000) aktier. 

Styrelse 
8 § Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och 
högst femton (15) ledamöter samt lägst tre (3) 
och högst elva (11) styrelsesuppleanter. 

Uppsala kommunfullmäktige utser 
styrelsen för tiden från den årsstämma som 
följer närmast efter det val t i l l fullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val t i l l fullmäktige. 
Fullmäktige utser också ordföranden och vice 
ordföranden i bolagets styrelse. 

Revisorer 
9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska 
bolagets årsredovisning och bokföring samt 
styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning. Stämman får även utse en 
revisorssuppleant. 

Revisorns och, i förekommande fall, 
suppleantens uppdrag gäller t i l l slutet av den 
årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

Lekmannarevisor 
10 § För samma mandatperiod som gäller för 
bolagets revisor ska Uppsala 
kommunfullmäktige utse två 
lekmannarevisorer. 

Kallelse till bolagsstämma 
11 § Kallelse t i l l bolagsstämman utfärdas 
tidigast fyra veckor och senast två veckor före 
stämman och skickas med post t i l l varje 
aktieägare. 

Utomståendes närvarorätt vid 
bolagsstämman 
12 § Allmänheten har rätt att närvara vid 
bolagsstämman. 

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 
13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. 
På årsstämman ska följande ärenden 
behandlas. 



1. 
2. 

val av ordförande vid stämman, 
upprättande och godkännande av 
röstlängden, 
val av en eller två justeringsmän, 
godkännande av dagordningen, 
prövning av om stämman blivit 
behörigen sammankallad, 
framläggande av årsredovisningen, 
revisionsberättelsen och 
lekmannarevisorernas 
granskningsrapport, 
beslut om 
- fastställelse av resultat- och 

att två i förening företräda bolaget och teckna 
dess firma. 

3. 
4. 
5. 

Inspektionsrätt 

6 

17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har 
rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget 
och dess verksamhet. Detta gäller dock endast 
i den mån hinder inte möter på grund av 
författningsreglerad sekretess. 

7. 

balansräkningen, 

Ändring av bolagsordningen 
18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan 
godkännande av Uppsala kommunfullmäktige. 

- dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen, 

- ansvarsfrihet gentemot bolaget för 
styrelseledamöterna och den 
verkställande direktören, 

8. fastställande av arvoden åt styrelsen, 
revisorn, lekmannarevisorerna och 
suppleanter, 

9. anteckning om Uppsala 
kommunfullmäktiges val av 
styrelseledamöter och suppleanter, 

10. val av revisor och revisorssuppleant (i 
förekommande fall), 

11. anteckning om Uppsala 
kommunfullmäktiges val av 
1 ekmannarev isorer, 

12. annat ärende som ankommer på 
stämman enligt aktiebolagslagen 
(2005:551) eller bolagsordningen. 

Bolagsstämmans kompetens 
14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman 
i de frågor där Uppsala kommunfullmäktige 
ska ta ställning enligt 5 §. 

Räkenskapsår 
15 § Bolagets räkenskapsår omfattar 
kalenderår. 

Firmateckning 
16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. 
Styrelsen får bemyndiga en styrelseledamot, 
den verkställande direktören eller någon annan 



fe+ A i Y 
Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Voter ingsl is ta nr. 1 
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2014 klockan 19:28:38. 

IVE Beslut SD förslag om delade turer, avslag röstar ja, bifall röstar nej 

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Örjan Berglund (C) Alla X 
Mia Nordström (C) Alla X 
Stefan Hanna (C) Alla X 
Anne Lennartsson (C) Alla X 
Eshan Nasari (C) Alla X 
Cecilia Carlqvist (C) Alla X 
Tomas Karlsson (Fl) Alla Fanny Isaksson X 
Mona Camara Sylvan (Fl) Alla X 
Anders A Aronsson (FP) Alla X 
Anna Manell (FP) Alla X 
Karolina Larfors (FP) Alla Urban Wästljung X 
Erica Närlinge (FP) Alla Malin Sjöberg Högrell X 
Eva Edwardsson (FP) Alla X 
Benny Lindholm (FP) Alla X 
Mohamad Hassan (FP) Alla X 
Margit Borgström (KD) Alla X 
Torbjörn Aronson (KD) Alla Martin Wirsell X 
Jonas Segersam (KD) Alla X 
Ebba Busch Thor (KD) Alla Ulla Johansson X 
Christopher Lagerqvist (M) Alla Liv Hahne X 
Louise Landerholm Bill (M) Alla X 
Sofia Spolander (M) Alla Kristian P Ljungberg X 
Rickard Sparby (M) Alla X 
Alexandra Westman (M) Alla X 
Markus Lagerquist (M) Alla X 
Cecilia Forss (M) Alla X 
Mats Gyllander (M) Alla X 
Inger Söderberg (M) Alla X 
Therez Olsson (M) Alla X 
Simone Falk (M) Alla X 
Gunnar Hedberg (M) Alla Arne Sandemo X 
Fredrik Ahlstedt (M) Alla X 
Marta Obminska (M) Alla X 
Magnus Åkerman (M) Alla X 
Ahmad Orfali (MP) Alla X 
Trond Svendsen (MP) Alla Y A 
Rickard Malmström (MP) Alla X 
Maria Gardfjell (MP) Alla X 
Tarja Onegård (MP) Alla X 
Miriam Hollmer (MP) Alla X 
Mohamad Tahir (MP) Alla X 
Alf Karlsson (MP) Alla Sverre Dahlstedt-Eriksson X 
Mikaela Persson (MP) Alla X 
Eva Adler (MP) Alla X 
Johan Lundqvist (MP) Alla Jonas Andersson X 
Linda Eskilsson (MP) Alla X 
Ulrik Wärnsberg (S) Alla X 
Peter Gustavsson (S) Alla X 
Elnaz Alizadeh (S) Alla X 
Gustav Lantz (S) Alla X 

Transport: 48 0 2 0 

Justeringsmännens signatur: 

fy.® &+ 
Sida 1 av 2 



Forts, voteringslista nr. 1 Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2014. 

Transport: HO 9 m n u 

1 aHamntor L c u d i nuier Parti " d l L I r \ lclo L _ I öct L i c ! I ti Ja Nej Avst Frånv 
' 

Hilde Klasson (S) Alla x 
Rahima Ortae (S) Alla Inga-Lill Sjöblom x 
Susanne Eriksson (S) Alla x 
Bengt Westman (S) Alla x 
Stavros Giangozoglou (S) Alla x 
Mattias Kristenson (S) Alla x 
Carl Lindberg (S) Alla x 
Caroline Andersson (S) Alla x 
Erik Pelling (S) Alla x 
Marlene Burwick (S) Alla x 
Monica Östman (S) Alla x 
Loa Mothata (S) Alla x 
Eva Christiernin (S) Alla x 
Ylva Stadell (S) Alla x 
Klas-Herrman Lundgren (S) Alla x 
Ove Hjorth (S) Alla x 
Agneta Erikson (S) Alla x 
Staffan Yngve (S) Alla x 
Pavel Gamov (SD) Alla Sven Valfridson x 
Mikael Johansson (SD) Alla x 
Jessica Ohlsson (SD) Alla x 
Simon Alm (SD) Alla X 
Anders Hammarstedt (SD) Alla X 
Hanna Viktoria Mörck (V) Alla X 
Edip Akay (V) Alla X 
Javiera Cifuentes (V) Alla X 
Tobias Smedberg (V) Alla X 
Liza Boéthius (V) Alla Karolin Lundström X 
Sverker Åslund (V) Alla X 
Emma Wallrup (V) Alla Kjell Haglund X 
Hona Szatmåri Waldau (V) Alla X 

SUMMA: 73 5 3 0 

Justeringsmännens signatur: 

S-fy *+ 
Sida 2 av 2 



Särskilt yttrande (M), (FP), (C), (KD) 
Ärende 168-172 

Bilaga A § 256 
Bilaga A § 258 
Bilaga A § 260 

Bilaga A § 257 
Bilaga A § 259 

Programersättningarna påverkas av den budget nämnden har till sitt förfogande och bygger på 
det kommunbidrag som Utbildningsnämnden får av kommunfullmäktige. Alliansens budget 
innehåller 
mer medel til l Utbildningsnämnden vilket skulle ha inneburit att programersättningarna i 
alliansens budget varit högre i jämförelse med majoritetens budget. Majoritetens budget 
kommer att innebära nedskärningar på gymnasiet. Den omställningen som gymnasieskolan 
behöver genomföra kommer att försvåras i och med S, MP och V föreslår stora 
neddragningarna på gymnasieskolan. 

Alliansen anser dessutom att den budget som den nya majoriteten bestående av S, V och MP 
beslutat om innebär orimliga besparingar för grandsärskolan. Sedan 2008 har kommunen 
arbetat med att minska antalet elever i särskolan. Sex av tio elever har kunnat lämna särskolan 
och går istället i den ordinarie grandskolan. Kvar i särskolan finns de mest resurskrävande 
eleverna. Alliansen befarar att dessa elever nu kommer att drabbas av en nedskärning 
motsvarande tolv procent, jämfört med ersättningen 2014. M, FP, C och KD anser att det är 
orimligt att genomföra så kraftiga nedskärningar för dessa elever. 

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



Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Voter ingsl is ta nr. 2 
Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2014 klockan 19:42:41. 

175. Ny taxa för plan- och byggnadsnämndens verksamhet. Bifall KS förslag röstar ja, bifall allians 
(avslag) röstar nej 

reservation 

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Örjan Berglund (C) Alla X 
Mia Nordström (C) Alla X 
Stefan Hanna (C) Alla X 
Anne Lennartsson (C) Alla X 
Eshan Nasari (C) Alla X 
Cecilia Carlqvist (C) Alla X 
Tomas Karlsson (Fl) Alla Fanny Isaksson X 
Mona Camara Sylvan (Fl) Alla X 
Anders A Aronsson (FP) Alla X 
Anna Manell (FP) Alla X 
Karolina Larfors (FP) Alla Urban Wästljung X 
Erica Närlinge (FP) Alla Malin Sjöberg Högrell X 
Eva Edwardsson (FP) Alla X 
Benny Lindholm (FP) Alla X 
Mohamad Hassan (FP) Alla X 
Margit Borgström (KD) Alla X 
Torbjörn Aronson (KD) Alla Martin Wirsell X 
Jonas Segersam (KD) Alla X 
Ebba Busch Thor (KD) Alla Ulla Johansson X 
Christopher Lagerqvist (M) Alla Liv Hahne X 
Louise Landerholm Bill (M) Alla X 
Sofia Spolander (M) Alla Kristian P Ljungberg X 
Rickard Sparby (M) Alla X 
Alexandra Westman (M) Alla X 
Markus Lagerquist (M) Alla X 
Cecilia Forss (M) Alla X 
Mats Gyllander (M) Alla X 
Inger Söderberg (M) Alla X 
Therez Olsson (M) Alla X 
Simone Falk (M) Alla X 
Gunnar Hedberg (M) Alla Arne Sandemo X 
Fredrik Ahlstedt (M) Alla X 
Marta Obminska (M) Alla X 
Magnus Åkerman (M) Alla X 
Ahmad Orfali (MP) Alla X 
Trond Svendsen (MP) Alla X 
Rickard Malmström (MP) Alla X 
Maria Gardfjell (MP) Alla X 
Tarja Onegård (MP) Alla X 
Miriam Hollmer (MP) Alla X 
Mohamad Tahir (MP) Alla X 
Alf Karlsson (MP) Alla Sverre Dahlstedt-Eriksson X 
Mikaela Persson (MP) Alla X 
Eva Adler (MP) Alla X 
Johan Lundqvist (MP) Alla Jonas Andersson X 
Linda Eskilsson (MP) Alla X 
Ulrik Wärnsberg (S) Alla X 
Peter Gustavsson (S) Alla X 
Elnaz Alizadeh (S) Alla X 
Gustav Lantz (S) Alla X 

Transport: 18 32 0 0 

Justeringsmännens signatur: 

fyik..*A 
Sida 1 av 2 



Forts, voteringslista nr. 2 Uppsala kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2014. 

Transport: 18 32 0 0 

Ledamöter Parti Krets Ersättare 1 „ 

j a Nej — — — 
Avst Frånv 

—— 
Hilde Klasson 

/o\ (S) A l i n 
Alla X 

Rahima Ortae / C M A l l - i 
Alla 

— 
Inga-Lill Sjöblom 

X 
Susanne Eriksson / C M A l l n 

Alla X 
Bengt Westman /c\ (o) A l l - , 

Alla X 
Stavros Giangozoglou / Q \ A l l r a 

Alla X 
Mattias Kristenson / Q \ W A l l r a 

Alla X 
Carl Lindberg / C M A l l r a 

Alla X 
Caroline Andersson / C M A l l r a 

Ana X 
Erik Pelling (S) A l l r a 

Alla X 
Marlene Burwick /o\ (S) A l l r a 

Alla X 
Monica Östman (S) A l l r a 

Alla X 
Loa Mothata (S) Alla X 
Eva Christiernin (S) A l l r a 

Alla X 
Vill». O + raralrall 

Ylva staden 
(S) A l l r a 

Alla X 
Klas-Herrman Lundgren (S) A l l r a 

Alla X 
uve njortn (S) A l l r a 

Alla X 
Agneta Erikson (S) A l l r a 

Alla X 
Staffan Yngve /o\ (S) A l l r a 

Alla X 
Pavel Gamov / c n \ 

(SD) 
A l l r a 
Alla Sven Valfridson X 

Mikael Johansson / c n \ 
(SD) 

A l l r a 
Alla X 

Jessica Ohlsson (SD) Alla X 
Simon Alm (SD) Alla X 
Anders Hammarstedt (SD) Alla y 

A Hanna Viktoria Mörck (V) Alla X 
Edip Akay (V) Alla X 
Javiera Cifuentes (V) Alla X 
Tobias Smedberg (V) Alla X 
Liza Boéthius (V) Alla Karolin Lundström X 
Sverker Åslund (V) Alla X 
Emma Wallrup (V) Alla Kjell Haglund X 
Hona Szatmåri Waldau (V) Alla X 

SUMMA: 44 37 0 0 

Justeringsmännens signatur: 

^ J k . , . . * A 
Sida 2 av 2 


