
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
   

 2017-02-24 
 
 
ANMÄLNINGSÄRENDEN 
  
 
Anmäls underrättelser om antagande av detaljplan enligt 5 kap. §§ 29,30 och 35-37 plan- 
och bygglagen 
Detaljplan för Bälinge IP, Uppsala kommun (KSN-2016-1484) 
 
Detaljplan för nytt kyllager på del av Boländerna 13:2, Uppsala kommun (KSN-2016-2151) 
 
Detaljplan för Norra Kapellgärdet, Uppsala kommun (KSN-2016-1230) 
 
Handlingar vid kommunfullmäktiges anslagstavla 
 
Anmälan av beslut från Mark- och miljööverdomstolen 
Anmälan av beslut gällande norra Bäcklösa, Protokoll, mål nr P 9667-16 (KSN-2014-0601) 
handling 
 
Anmälan av Äldreombudsmannens årsrapport 2016 
Äldreombudsmannens årsrapport 2016 (KSN-2017-0970) handling 
 
Redovisning av motioner som lämnats in vid sammanträdet den 31 januari:  
Motion av Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) om att förhindra dubbel utbetalning av bidrag till  
nyanlända (KSN-2017-0649) handling 
 
Besvarade interpellationer som medgivits vid sammanträdet den 31 januari redovisas på 
fullmäktiges hemsida: 
 
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/organisation/ledning/kommunfullmaktige/moten/2017/27-
februari/ 
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ANMÄLNINGS- OCH BESLUTSÄRENDEN 
 
Avsägelser förtroendevalda: 
 
Organ Uppdrag Namn Parti 

Bror Hjortstiftelsen Ledamot Edvard Vallingstam (MP) 

Samordningsförbundet inom 
rehabiliteringsområdet i 
Uppsala Län 

Ersättare Anna Manell (L) 

Uppsala Tingsrätt Nämndeman Ylva Gävert  (M) 

Socialnämnden Ersättare Jonas Karlsson (S) 

Äldrenämnden Ersättare Maria Patel (S) 

Fyrisåns vattenförbund Ersättare Susanne Eriksson (S) 

Kulturnämnden Ledamot Ewa Jönsson (C) 

Uppsalahem AB Suppleant Jan-Erik Tillman (S) 

Uppsala bostadsförmedling 
AB 

Ledamot Claes Pile (V) 

 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
att bevilja begärda avsägelser.  
 
 
Inlämnad interpellation från: 
Interpellation av Cecilia Forss (M) om otillåten andrahandsuthyrning (KSN-2017-0806) 
handling 
 
 
Interpellation av Stefan Hanna (C) om kostnader för Kunskapsspåret (KSN-2017-0877) handling 
 
Interpellation av Tomas Karlsson (FI) om omänsklig behandling av barn som vistas i kommunen 
(KSN-2017-0877) handling 
 
Interpellation av Simon Alm (SD) om moskébygge i Stenhagen (KSN-2017-1066) handling 
 
Interpellation av Eva Edwardsson (L) om kulturskolan (KSN-2017-1270) handling 
 
Interpellation av Anna Manell (L) om smittspridning i förskola och skola (KSN-2017-1271) 
handling 
 
Interpellation av Mohamad Hassan (L) om cykelväg mellan Uppsala, Ulva och Bälinge (KSN-
2017-1272) handling 
 
Interpellation av Mohamad Hassan (L) om den ökade andelen långtidsarbetslösa (KSN-2017-
1273) handling 
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Interpellation från Fredrik Ahlstedt (M) om att Uppsala ska vara tryggt (KSN-2017-1274) 
handling 
 
Interpellation från Christopher Lagerqvist (M) om systematiskt kvalitetsarbete i Uppsalas skolor 
(KSN-2017-1275) handling 
 
Interpellation från Markus Lagerquist (M) om rätten till skolskjuts (KSN-2017-1276) handling 
 
Interpellation av Jonas Segersam (KD) om minnet av förintelsen (KSN-2017-1282) handling 
 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
att medge att interpellationen får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 27 
mars 2017. 
 
 
Inlämnade frågor 
Fråga av Stefan Hanna (C) om Uppsala kommuns beredskapsinfrastruktur (KSN-2017-0811) 
handling 
 
Fråga av Benny Lindholm (L) om styrningen och insynen i omsorgsnämnden (KSN-2017-1269) 
handling 
 
att medge att frågorna får framställas och besvaras efter på föredragningslistan upptagna 
ärenden. 
 
 
Inlämnade motioner från: 
Motion av Mohamad Hassan och Eva Edwardsson (båda L) om att inrätta ett upphandlingsråd 
(KSN-2017-0973) handling 
 
Motion av Mohamad Hassan (L) om att locka USA-baserade bolag till Uppsala, undan Trumps 
protektionistiska politik (KSN-2017-1293) handling 
 
Motion av Anna Manell (L) om snubbelstenar till minne av förintelsens offer. (KSN-2017-1311) 
handling 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 


