KOMMUNFULLMÄKTIGE

2016-11-03
ANMÄLNINGSÄRENDEN

Anmäls underrättelser om antagande av detaljplan enligt 5 kap. §§ 29,30 och 35-37 planoch bygglagen
Detaljplan för del av kv Fältläkaren, Uppsala kommun
Detaljplan för Östra Sala Backe Etapp 2, Uppsala kommun
Handling vid kommunfullmäktiges anslagstavla
Anmälan av rapporter
Överförmyndarnämndens beslut samt åtgärdsrapport (KSN-2016-1951) handling
Rapportering av ej verkställda biståndsbeslut andra kvartalet 2016 (KSN-2016-1970) handling
Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade per den 30 juni 2016 (KSN-2016-2022) handling
Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen per 30 juni
2016 (KSN-2016-2084) handling

Redovisning av motion som lämnats in vid sammanträdet den 3 oktober:
Motion av Jonas Segersam och Ulla Johansson (båda KD) angående nya seniorträffpunkter i
Uppsala kommun (KSN-2016-2040) handling

Anmälan om nya ledamöter och ersättare för ledamöter i kommunfullmäktige:
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 14 oktober 2016
till och med den 14 oktober 2018.
Kommun: Uppsala
Parti: Vänsterpartiet
Ny ledamot: Karolin Lundström
Ny ersättare: Daniel Rogozinski
Avgången ledamot: Javiera Cifuentes
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Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 14 oktober 2016 till
och med den 14 oktober 2018.
Kommun: Uppsala
Parti: Miljöpartiet de gröna
Ny ersättare: Terence Hongslo
Avgången ersättare: Mari Rosenkvist

Besvarade interpellationer som medgivits vid sammanträdet den 3 oktober redovisas på
fullmäktiges hemsida:

https://www.uppsala.se/organisation-ochstyrning/organisation/ledning/kommunfullmaktige/moten/2016/7---8-november-2016/

ANMÄLNINGS- OCH BESLUTSÄRENDEN
Avsägelser förtroendevalda (kursiv stil inkomna efter valberedningens sammanträde):
Uppsala Tingsrätt

Nämndeman

Awring Koyi

(S)

Fyrishov AB

Suppleant

Royne Modéen

(M)

Kommunfullmäktige föreslås besluta
att bevilja begärda avsägelser.

Inlämnade interpellationer från:
Interpellation av Simon Alm (SD) om Bolandgymnasiet (KSN-2016-2156) handling
Interpellation av Jonas Segersam (KD) om minskad statlig ersättning (KSN-2016-2157)
handling
Interpellation av Stefan Hanna (C) om situationen på Von Bahrs skola (KSN-2016-2158)
handling
Interpellation av Simon Alm (SD) om kostnadsläget avseende ensamkommande
invandrarungdomar (KSN-2016-2167) handling

Kommunfullmäktige föreslås besluta
att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde den
12 december 2016.

