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Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stadshusgatan 2 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Kommunstyrelsens mark- och 
exploateringsutskotts protokoll onsdagen den 
25 januari 2023 

Plats och tid  

Projektvillan i Ulleråker, klockan 13:40 
Sammanträdet äger rum under studieresa klockan 13:00-16:00.  

Paragrafer  

1-3 

Justering  

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av 

beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Sekreterare 

Sara-Carin Öhman, kommunsekreterare 
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Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott Datum: 

Protokoll 2023-01-25 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Närvarande 

Beslutande 

Erik Pelling (S), ordförande 

Linda Eskilsson (MP), 1:e vice ordförande 

Therez Almerfors (M), 2:e vice ordförande 
Ehsan Nasari (C), ledamot 

Ej tjänstgörande ersättare 

Tobias Smedberg (V) 
Stefan Hanna (UP) 

Jonas Segersam (KD) 

Jennie Claesson (L) 

Övriga närvarande 

Anna Sander, avdelningschef, Johan Lundberg, affärsutvecklare, Germund Landqvist, 

Pelle Mikaelsson, Jonas Svensson och Iris Löwendahl, enhetschefer, Karl Ingelstam, 

projektledare, Johanna Lindberg Dock, verksamhetsutvecklare, John Hammar och 
Sara-Carin Öhman, kommunsekreterare 
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Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott Datum: 

Protokoll 2023-01-25 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 1 

Val av justerare samt justeringsdag 

 

Beslut  

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskottet beslutar  

1. att utse Therez Almerfors (M) att jämte ordföranden justera protokollet 
fredagen den 27 januari 2023.  
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Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott Datum: 

Protokoll 2023-01-25 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 2 

Fastställande av föredragningslista 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott beslutar  

1. att fastställa föredragningslistan. 
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Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott Datum: 

Protokoll 2023-01-25 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 3 

Informationsärenden 

 

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott har informerats om följande 

ärenden: 

Markanvisning för studentbostäder i Tallstråket, Ulleråker 
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Elektroniska underskrifter 

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer 

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och 

uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje 

underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via 

valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det 

utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften. 

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, 

följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna 

originaldokumentet går att validera. 
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