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

Sammanställning av nomineringar till 
kommunfullmäktige den 27 januari 2020 

Plats och tid  
Beredningen har skett digitalt via mail under vecka 4 med den avgående 
valberedningen. 
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Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 
Protokoll 2020-01-23 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 1  
 

Avsägelser och entlediganden 
KSN-2020-00036 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. att entlediga Dick Jansson (S) från uppdraget som ledamot i Uppsala Konsert 
& Kongress AB:s styrelse, 

2. att entlediga Birgitta Holmlund (S) från uppdraget som suppleant i Uppsala 
Konsert & Kongress AB:s styrelse, 

3. att entlediga Carolina Zanden (M) från uppdraget som ledamot i 
utbildningsnämnden, 

4. att entlediga Gabriella Lange (M) från uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden, 

5. att entlediga Rachid Alhajeh (S) från uppdraget som ledamot i kulturnämnden, 
6. att entlediga Lucas Ljungberg (M) från uppdraget som ledamot i idrotts- och 

fritidsnämnden, 
7. att entlediga Mattias Holmström (KD) från uppdraget som ledamot i plan och 

byggnadsnämnden från och med den 31 januari 2020, 
8. att entlediga Kia Alfredsson (S) från uppdraget som ledamot i Gatu- och 

samhällsmiljönämnden, 
9. att entlediga Mattias Holmström (KD) från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige från och med den 31 januari 2020,  
10. att entlediga Unn Harsem (C) från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige, samt 
11. att hemställa till Länsstyrelsen om en ny sammanräkning. 
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Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 
Protokoll 2020-01-23 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 2  
 

Fyllnadsval 
KSN-2020-00036 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att utse Roine Thunberg (M) till ersättare för ombud i Mälarens 
vattenvårdsförbund, 

2. att utse Anders Karlberg (M) till ersättare i Mälarens vattenvårdsförbund, 
3. att utse Peder Granath (S) till ledamot i Uppsala Konsert & Kongress styrelse, 
4. att utse Kia Alfredsson (S) till suppleant i Uppsala Konsert & Kongress styrelse, 
5. att utse Gabriella Lange (M) till ledamot i utbildningsnämnden, 
6. att utse Dick Jansson (S) till ledamot i kulturnämnden, 
7. att utse … (KD) till ledamot i plan- och byggnadsnämnden från och med den 1 

februari 2020, 
8. att utse Birgitta Holmlund (S) till ledamot i Gatu- och samhällsmiljönämnden, 

samt 
9. att bordlägga valen av en ersättare (M) i utbildningsnämnden och en ledamot 

(M) i idrotts- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 

Kristdemokraterna lämnar sin nominering till ledamot i plan- och byggnadsnämnden 
vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 januari. 
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Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 
Protokoll 2020-01-23 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 3  
 

Val av nämndemän till Uppsala tingsrätt för 
mandatperioden 1 januari 2020 - 31 december 
2023 
KSN-2019-2385 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att utse Kurt Troell (M) till nämndeman vid Uppsala tingsrätt för 
mandatperioden 1 januari 2020 – 31 december 2023, 

2. att utse Margareta Fernberg(M) till nämndeman vid Uppsala tingsrätt för 
mandatperioden 1 januari 2020 – 31 december 2023, samt 

3. att utse Tina Jobs (V) till nämndeman vid Uppsala tingsrätt för 
mandatperioden 1 januari 2020 – 31 december 2023. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har under hösten 2019 utsett nämndemän till Uppsala tingsrätt 
för mandatperioden 1 januari 2020 – 31 december 2023. Tre av dessa har nu begärt 
att få bli entledigade från uppdraget och Uppsala tingsrätt har beviljat deras begäran. 
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