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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-15 

Plats och tid: Uppsala Konsert och Kongress, sal B, 13:15 — 18:17 

Presidium: Cecilia Forss (M), ålderspresident Ledamöter Redovisas i bilaga 1. 
Eva Edwardsson (L), ordförande och ersättare: 
Carl Lindberg (S), 1:e vice ordförande 
Magnus Åkerman (M), 2:e vice ordförande 

Övriga Ingela Persson, kommunsekreterare 
deltagare: Lars Niska, nämndsekreterare 

Lena Grapp, stadsjurist 
Kai Sällström, kommunjurist 

Utses att justera: Ulrik Wämsberg (S) och Paragrafer: 182 -183 och 185-191 
Markus Lagerquist (M) 

Ceci •rss, ordförande §§ 182-183 Eva Edwardsson, ordförande 
§§ 185-190 

Ulrik Wärnsberg, justerare Markus Lag quist, justerare 

 

Ingela Persson, sekreterare 

 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: Kommunfullmäktige 
Datum: 2018-10-15 Sista dag att överklaga: 2018-11-14 
Anslag sätts upp: 2018-10-24 Anslaget tas ner: 2018-11-15 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uppsala.se  och kommunledningskontoret 

Underskrift: ....4 
Ingela 'Persson, sekreterare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-15 

Plats och tid: Uppsala Konsert och Kongress, sal B, 13:27 — 14:11 

Presidium: Cecilia Forss (M), ålderspresident Ledamöter Redovisas i bilaga 1. 
och ersättare: 

Övriga Ingela Persson, kommunsekreterare 
deltagare: Lars Niska, nämndsekreterare 

Lena Grapp, stadsjurist 
Kai Sällström, kommunjurist 

Utses att justera: Ulrik Wärnsberg (S) och Paragrafer: 184 
Markus Lagerquist (M) 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Stationsgatan 12, den 23 oktober 2018. 

Cecilia Forss, ordförande 

 

Ulrik Wärnsberg, justerare 

 

it)  

Ingela Persson, sekreterare 

 

• Markus Lag rquist, justerare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: Kommunfullmäktige 
Datum: 2018-10-15 Sista dag att överklaga: 2018-11-14 
Anslag sätts upp: 2018-10-24 Anslaget tas ner: 2018-11-15 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uppsala.se  och kommunledningskontoret 

Underskrift: 
Ingela Persson, sekreterare 



Närvarolista Uppsala kommunfullmäktige 2018-10-15, bilaga 1 

182-189 

Närvarande ledamöter: 
Erik Pelling (S) 
Caroline Hoffstedt (S) 
Gustaf Lantz (S) 
Eva Christiernin (S) 
Peter Gustavsson (S) 
Asal Gohari (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Klas-Hennan Lundgren (S) 
Agneta Gille (S) 
Carl Lindberg (S) 
Ylva Stadell (S) 
Björn Wall (S) 
Hilde Klasson (S) 
Mattias Kristenson (S) 
Loa Mothata (S) 
Rafael Waters (S) 
Elnaz Alizadeh (S) 
Pavlos Cavelier Bizas (S) 
Agneta Erikson (S) 
Anders Grönvall (S) 
Fredrik Ahlstedt (M) 
Therez Almerfors (M) 
Christopher Lagerqvist (M) 
Marta Obminska (M) 
Magnus Åkerman (M) 
Cecilia Forss (M) 
Markus Lagerquist (M) 
Mats Gyllander (M) 
Madeleine Andersson (M) 
Carolina Bringborn (M) 
Anna-Karin Westerlund (M) 
Robin Kronvall (M) 
Carolina Zanden (M) 
Tobias Smedberg (V) 
Hanna Victoria Mörck (V) 
Karolin Lundström (V) 
Torbjörn Björlund (V) 
Edip Akay (V) 
Ingela Ekrelius (V) 
Magne Björklund (V) 
Therese Rhann (V) 
Lalla Andersson (V) 
Stefan Hanna (C) 
Mattias Johansson (C) 
Zahrah Lifvendahl (C) 
Jonas Petersson (C) 
Diana Zadius (C) 
Mats Åhlund (C) 
Viviane Obaid (C) 
Mohamad Hassan (L) 
Helena Hedman Skoglund (L) 
Eva Edwardsson (L) 
Anders A. Aronsson (L) 
Amanda Kanange (L)  

Närvarande ledamöter: Paragraf 
Mats Dafnäs (L) 
Oscar Matti (L) 
Simon Alm (SD) 
David Perez (SD) 185-190 
Lisen Burmeister (SD) 
Linnea Bjuhr (SD) 
Rebecka Tyrheim (SD) 
Anders Sehlin (SD) 
Roger Thelander (SD) 
Jonas Segersam (KD) 
Sarah Havneraas (KD) 
Margit Borgström (KD) 
Eva Moberg (KD) 185-190 
Linda Eskilsson (MP) 
Rickard Malmström (MP) 
Lars Friberg (MP) 
Helena Nordström-Källström (MP) 
Charles Pylad (MP) 
Åsa Strahlemo (MP) 
Stina Jansson (Fl) 
Lovisa Johansson (Fl) 

Tjänstgörande ersättare: Paragraf 
Erik Dagnesjö (S) 
Fredrik Hultman (M) 
Gunnar Hedberg (M) 187-190 
011e Romlin (C) 
Angelique Prinz Blix (L) 
Knut Godskesen (SD) 182-184 
Mattias Holmström (KD) 
Christian Hermanson (KD) 182-184 
Alexander Oscarsson (KD) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 
Maria Gauffin Röjestål (S), Patrik Hedlund (S), 
Monica Östman (S), Staffan Yngve (S), Dima 
Sarsour (S), Kia Solid (S), Peder Granath (S), 
Emmy Sjöblom (S), Roine Thunberg (M), Inger 
Söderberg (M), Arne Sandemo (M), Lars Harlin 
(M), Marlene Larsson (V), Florian Burmeister 
(V), Anette Fischer (V), Per-Olof Forsblom (V), 
Andrea Kamekvist (V), Rigmor Stenmark (C), 
Karin Ericsson (C), Ingmar Jansson (C), Peter 
Nordgren (L), Anders Wallin (L), Alexander 
von Uckermann (SD), Simon Pettersson (SD), 
Kent Kumpula (SD), Per Eric Rosen (MP), 
Elisabeth Ståhle (MP), Johan Edstav (MP), Josef 
Safady /blund (Fl) och Charlie Strängberg (Fl). 

Paragraf 

182-186 

(71 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-15 

§ 182 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Ulrik Wärnsberg (S) och Markus Lagerquist (M) till justerare, 

att utse Caroline Hoffstedt (S) och Anna-Karin Westerlund (M) till ersättare för justerama, samt 

att justeringen äger rum tisdagen den 23 oktober 2018 klockan 09:30 på Stationsgatan 12. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

L 

luipliNie KOMMUNFULLMÄKTIGE 

3 (22) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-15 

§ 183 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

Sammanfattning 
Ålderspresidenten Cecilia Forss (M) inleder sammanträdet med att hälsa nya fullmäktiges ledamöter 
välkomna. 

Medaljdelegationens ordförande Carl Lindberg (S) presenterar Uppsala kommuns hedersmedaljörer 
2018: Pia Ek, Leif Alpsjö, Nina Hemmingsson, Bernt Jonsson och Cristina Wahlström. Medaljerna 
kommer delas ut vid Medaljmiddagen den 23 november. 

Utdragsbestyrkande 

bi 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-15 

§ 184 

Val av kommunfullmäktiges ordförande, förste vice ordförande och andre 
vice ordförande 
KSN-2018-2871 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, intill dess kommunfullmäktige förrättar nya val efter nästa allmänna 
val, 

att till ordförande i kommunfullmäktige utse Eva Edwardsson (L), 

att till kommunfullmäktiges förste vice ordförande utse Carl Lindberg (S), 

att till kommunfullmäktiges andre vice ordförande utse Magnus Åkerman (M), samt 

att paragrafen är omedelbart justerad. 

Yrkanden 
Erik Pelling (S) nominerar Eva Edwardsson (L) till kommunfullmäktiges ordförande och Carl 
Lindberg (S) till kommunfullmäktiges förste vice ordförande. 

Fredrik Ahlstedt (M) nominerar Magnus Åkerman (M) till kommunfullmäktiges ordförande. 

Jonas Segers= (KD) och Stefan Hanna (C) instämmer i Fredrik Ahlstedts (M) nominering. 

Jonas Segersam (1(13) nominerar Magnus Åkerman (M) till kommunfullmäktiges andre vice 
ordförande. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två nomineringar till uppdraget som kommunfullmäktiges 
ordförande. 

Kommunfullmäktige beslutar därefter, på förslag av ordföranden, att val av kommunfullmäktiges 
ordförande ska ske genom sluten omröstning. Ordföranden redogör för valförfarandet varefter 
omröstning genomförs. Efter sammanräkning konstaterar ordföranden att 81 godkända valsedlar har 
avgivits. Kommunfullmäktige beslutar med 46 röster för Eva Edwardsson (L) mot 35 röster för 
Magnus Åkerman (M) att utse Eva Edwardsson (L) till kommunfullmäktiges ordförande. 

Ordförande konstaterar därefter att det finns ett förslag till vardera till uppdraget som 
kommunfullmäktiges vice ordförande samt andre vice ordförande. 

Ordförande ställer nomineringen av Carl Lindberg (S) mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
utser Carl Lindberg (S) till kommunfullmäktiges förste vice ordförande. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-15 

Ordförande ställer nomineringen av Magnus Åkerman (M) mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige utser Magnus Åkerman (M) till kommunfullmäktiges andre vice ordförande. 

Ordföranden ställer slutligen frågan om att förklara paragrafen omedelbart justerad mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller densamma. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

(V) L 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-15 

§ 185 

Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i 
kommunfullmäktiges valberedning 
KSN-2018-2871 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, för tiden till och med sista december 2019, 

att till ordförande, tillika ledamot, i kommunfullmäktiges valberedning utse Ylva Stadell (S), 

att till vice ordförande, tillika ledamot, i kommunfullmäktiges valberedning utse Inger Söderberg (M), 

att till ledamöter i kommunfullmäktiges valberedning utse Hanna Victoria Mörck (V), Stefan Hanna 
(C), Anders A Aronsson (L), David Perez (SD), Jonas Segersam (KD), Elisabeth Ståhle (MP) och 
Stina Jansson (Fl), 

att till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning utse Inga-Lill Sjöblom (S), Lars Harlin (M), 
Florian Burmeister (V), vakant (C), Angelique Prinz Blix (L), Anders Sehlin (SD), Evelina Solem 
(KD), Charles Pylad (MP) och Charlie Strängberg (Fl), samt 

att kommunfullmäktiges valberedning väljs på ett år. 

Yrkande 
Erik Pelling (S) nominerar Ylva Stadell (S) till ordförande tillika ledamot i kommunfullmäktiges 
valberedning, Anders A Aronsson (L) och Elisabeth Ståhle (MP) till ledamöter i kommunfullmäktiges 
valberedning samt Inga-Lill Sjöblom (S), Angelique Prinz Blix (L) och Charles Pylad (M13) till 
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 

Erik Pelling (S) yrkar även att kommunfullmäktiges valberedning väljs för tiden till och med 
december 2019, samt att uppdra till arbetsgruppen för ersättningsregler att se över arvodesreglema för 
kommunfullmäktige valberedning. 

Simon Alm (SD) nominerar David Perez (SD) till ledamot i kommunfullmäktiges valberedning och 
Anders Sehlin (SD) till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 

Fredrik Ahlstedt (M) nominerar Inger Söderberg (M) till vice ordförande tillika ledamot i 
kommunfullmäktiges valberedning och Lars Harlin (M) till ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning. 

Margit Borgström (KD) nominerar Jonas Segersam (KD) till ledamot kommunfullmäktiges 
valberedning och Evelina Solem (KD) till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 

Stefan Hanna (C) nominerar Stefan Hanna (C) till ledamot i kommunfullmäktiges valberedning och 
vakantsätter Centerpartiets ersättarplats i kommunfullmäktiges valberedning. 

9 
Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-15 

Tobias Smedberg (V) nominerar Hanna Victoria Mörck (V) till ledamot i kommunfullmäktiges 
valberedning och Florian Burmeister (V) till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 

Lovisa Johansson (H) nominerar Stina Jansson (Fl) till ledamot i kommunfullmäktiges valberedning 
och Charlie Strängberg (Fl) till ersättare kommunfullmäktiges valberedning. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer framställda nomineringar mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla desamma. 

Ordföranden ställer därefter Erik Pellings (S) yrkande om att utse valberedning till och med december 
2019 mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet. 

Ordföranden konstaterar sedan att Erik Pellings (S) andra yrkande om att se över arvodesreglerna för 
kommunfullmäktiges valberedning förutsätter att ärendet har beretts i kommunstyrelsen och ställer 
därmed inte yrkandet under proposition. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-15 

§ 186 

Val av ledamöter, ersättare, ordförande, förste vice ordförande och andre 
vice ordförande i kommunstyrelsen, samt utseende av kommunalråd 
KSN-2018-2871 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, för tiden från och med den 1 november 2018, intill dess 
kommunfullmäktige förrättar nytt val efter nästa allmänna val, 

att val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen ska ske i enlighet med lagen om proportionellt 
valsätt, 

att till ordförande tillika ledamot i kommunstyrelsen utse Erik Pelling (S), 

att till förste vice ordförande tillika ledamot i kommunstyrelsen utse Mohamad Hassan (L), 

att till andre vice ordförande tillika ledamot i kommunstyrelsen utse Fredrik Ahlstedt (M), 

att till ledamöter i kommunstyrelsen utse Caroline Hoffstedt (S), Therez Almerfors (M), Gustaf Lantz 
(S), Alexandra Steinholtz (M), Eva Christiemin (S), Ulrik Wärnsberg (S), Stefan Hanna (C), Simon 
Alm (SD) Rickard Malmström (MP), Tobias Smedberg (V), Jonas Segersam (1(D) och Hanna Victoria 
Mörck (V), 

att till ersättare utse Erik Dagnesjö (S), Christopher Lagerqvist (M), Helena Hedman Skoglund (L), 
Linda Eskilsson (MP), Mats Gyllander (M), Asal Gohari (S), Zahrah Lifvendahl (C), Helena 
Nordström-Källström (MP), Karolin Lundström (V), David Perez (SD) och Eva Moberg (KID), 

att utse Fredrik Ahlstedt (M) till kommunalråd på 100 procent från den 1 november 2018, 

att utse Therez Almerfors (M) till kommunalråd på 81 procent från den 1 november 2018, 

att utse Linda Eskilsson (MP) till kommunalråd på 71 procent från den 1 november 2018, 

att utse Stefan Hanna (C) till kommunalråd på 86 procent från den 1 november 2018, 

att utse Mohamad Hassan (L) till kommunalråd på 91 procent från den 1 november 2018, 

att utse Helena Hedman Skoglund (L) till kommunalråd på 100 procent från den 1 november 2018, 

att utse Caroline Hoffstedt (S) till kommunalråd på 50 procent från den 1 november 2018, 

att utse Rickard Malmström (MP) till kommunalråd på 68 procent från den 1 november 2018, 

att utse Erik Pelling (S) till kommunalråd på 80 procent från den 1 november 2018, 

att utse Jonas Segersam (KD) till kommunalråd på 80 procent från den 1 november 2018, samt 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

M 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-15 

att utse Tobias Smedberg (V) till kommunalråd på 86 procent från den 1 november 2018. 

Reservation 
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till eget yrkande om att utse Simon Alm (SD) till 
kommunalråd. 

Yrkanden i val av ledamöter i kommunstyrelsen 
Erik Pelling (S) nominerar Erik Pelling (S), Mohamad Hassan (L), Caroline Hoffstedt (S), 
Gustaf Lantz (S), Eva Christiernin (S), Ulrik Wärnsberg (S) och Rickard Malmström (MP). 

Jonas Segersam (KD) nominerar Jonas Segersam (KD). 

Simon Alm (SD) nominerar Simon Alm (SD), i andra hand Simon Alm (SD) och David Perez (SD). 

Stefan Hanna (C) nominerar Stefan Hanna (C). 

Therez Almerfors (M) nominerar Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Alexandra 
Steinholtz (M). 

Tobias Smedberg (V) nominerar Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V). 

Simon Alm (SD) yrkar på att ledamöterna ska väljas med proportionellt val. 

Beslutsgång i val av ledamöter i kommunstyrelsen 
Ordföranden informerar om att valet ska vara proportionerligt enligt lagen om proportionellt valsätt 
om det begärs av minst så många ledamöter som motsvarar den kvot som man får om antalet 
närvarande ledamöter delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1. 

Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till närmaste högre hela tal. 

Då valet avser 15 ledamöter och antalet närvarande ledamöter är 81 innebär detta att valet ska förrättas 
proportionellt om minst sex närvarande ledamöter begär detta. 

Genom handuppräckning (sju stycken ledamöter) finner ordföranden att fullmäktige beslutat att 
ledamöterna i kommunstyrelsen ska utses med proportionella val. 

Ulrik Wärnsberg (S) och Markus Lagerquist (M) utses att biträda ordföranden vid valförrättningen. 

Ordföranden upplyser om innehållet i lagen om proportionella val och vilka krav som gäller för 
valsedlarna. 

Fullmäktige ajourneras klockan 15:16-16:37. 

Tjänstgörande ledamöter lämnar efter upprop sina valsedlar i en valurna. När samtliga väljare avgivit 
sina valsedlar förklaras röstningen avslutad. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

L 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-15 

Valsedelsgrupp S, L, MY samt vänsteroppositionen 
Valsedelsgruppen får 46 röster. Valsedlarna upptar nio namn. Samtliga valsedlar upptar följande namn 
i nedanstående ordning: 
1. Erik Pelling (S) 
2. Mohamad Hassan (L) 
3. Caroline Hoffstedt (S) 
4. Gustaf Lantz (S) 
5. Eva Christiernin (S) 
6. Ulrik Wärnsberg (S) 
7. Rickard Malmström (MP) 
8. Tobias Smedberg (V) 
9. Hanna Victoria Mörck (V) 

Valsedelsgrupp Uppsala-alliansen 
Valsedelsgruppen får 28 röster. Valsedlarna upptar fem namn. Samtliga valsedlar upptar följande 
namn i nedanstående ordning: 
1. Fredrik Ahlstedt (M) 
2. Therez Almerfors (M) 
3. Alexandra Steinholtz (M) 
4. Stefan Hanna (C) 
5. Jonas Segersam (KD) 

Valsedelsgrupp Sverigedemokraterna 
Valsedelsgruppen får 7 röster. Valsedlarna upptar två namn. Samtliga valsedlar upptar följande namn 
på första plats: 
1. Simon Alm (SD) 

Fördelning av platser 
Valsedlarna granskas och platserna fördelas enligt lagen om proportionellt valsätt §§ 20 -23. 
De 15 platserna som ska besättas fördelas enligt följande princip: Den grupp som får högst 
jämförelsetal tilldelas platsen. Jämförelsetalet för varje grupp är lika med det antal röster 
valsedesgruppen har fått så länge gruppen inte tilldelats någon plats (röstetalet). För varje gång en 
grupp tilldelas en plats ska ett nytt jämförelsetal beräknas genom att gruppens röstetal delas med det 
antal platser gruppen tilldelats ökat med 1. 

Utdragsbestyrkande « 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-10-15 

Sammanräknin 
Plats Valsedelsgrupp Jämförelsetal Röstetal/ 

delningstal 
Nytt 
jämförelsetal 

Namn 

1 S, L och MP samt 
vänsteroppositionen 

46 46/2 23 
, 

Erik Pelling (S) 

2 Uppsala-alliansen 28 28/2 14 Fredrik Ahlstedt (M) 
3 S, L och M2 samt 

vänsteroppositionen 
23 46/3 15,33 Mohamad Hassan (L) 

4 S, L och ATP samt 
vänsteroppositionen 

15,33 46/4 11,5 Carol me Hoffsteft (S) 

5 Uppsala-alliansen 14 28/3 9,33 Therez Almerfors (M) 
6 S, L och MP samt 

vänsteroppositionen 
11,5 46/5 9,2 Gustaf Lantz (S) 

7 Uppsala-alliansen 9,33 28/4 7 Alexandra Steinholtz 
(M) 

8 S, L och MP samt 
vänsteroppositionen 

9,2 46/6 7,67 Eva Christiernin (S) 

9 S, L och MP samt 
vänsteroppositionen 

7,67 46/7 6,57 Ulrik Wärnsberg (S) 

10 Uppsala-alliansen 7 28/5 5,6 Stefan Hanna (C) 
11 Sverigedemokraterna 7 7/2 3,5 Simon Alm (SD) 
12 S, L och MP samt 

vänsteroppositionen 
6,57 46/8 5,75 Rickard Malmström 

(MP) 
13 S, L och MP samt 

vänsteroppositionen 
5,75 46/9 5,11 Tobias Smedberg (V) 

14 Uppsala-alliansen 5,6 28/6 4,67 Jonas Segersam (KD) 
15 S, L och MP samt 

vänsteroppositionen 
5,11 46/10 4,6 Hanna Victoria Mörck 

(V) 
Valsedelsg-rupp Sverigedemokraterna och valsedelgrupp Uppsala-alliansen har lika jämförelsetal 7. 
Platserna 10 och 11 fördelas därför genom lottning, bilaga A § 186. Denna utfaller så att 
valsedelgrupp Uppsala-alliansen tilldelas plats 10. Valsedelgrupp Sverigedemokraterna tilldelas plats 
11. 

Yrkanden i val av ersättare i kommunstyrelsen 
Erik Pelling (S) nominerar Erik Dagnesjö (S), Asal Gohari (S), Helena Hedman Skoglund (L) Linda 
Eskilsson (MP) och Helena Nordström-Källström (MP) till ersättare i kommunstyrelsen. 

Jonas Segersam (KD) nominerar Eva Moberg(KD) till ersättare i kommunstyrelsen. 

Simon Alm (SD) nominerar i första hand David Perez (SD) och i andra hand Lisen Burmeister (SD) 
till ersättare i kommunstyrelsen. 

Stefan Hanna (C) yrkar att vakantsätta en ersättarplats i kommunstyrelsen. 

Tobias Smedberg (V) nominerar Karolin Lundström (V) till ersättare i kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Fredrik Ahlstedt (M) yrkar att vakantsätta tre ersättarplatser i kommunstyrelsen. 

Simon Alm (SD) yrkar på att ersättarna ska väljas med proportionellt val. 

Beslutsgång i val av ersättare i kommunstyrelsen 
Ordföranden informerar om att valet ska vara proportionerligt enligt lagen om proportionellt valsätt 
om det begärs av minst så många ledamöter som motsvarar den kvot som man får om antalet 
närvarande ledamöter delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1. 

Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till närmaste högre hela tal. 

Då valet avser 11 ledamöter och antalet närvarande ledamöter är 81 innebär detta att valet ska förrättas 
proportionellt om minst sju närvarande ledamöter begär detta. 

Genom handuppräckning (sju stycken ledamöter) finner ordföranden att fullmäktige beslutat att 
ledamöterna i kommunstyrelsen ska utses med proportionella val. 

Ulrik Wärnsberg (S) och Markus Lagerquist (M) utses att biträda ordföranden vid valförrättningen. 

Ordföranden upplyser om innehållet i lagen om proportionella val och vilka krav som gäller för 
valsedlarna. 

Tjänstgörande ledamöter lämnar efter upprop sina valsedlar i en valurna. När samtliga väljare avgivit 
sina valsedlar förklaras röstningen avslutad. 

Valsedelsgrupp S, L, YR samt vänsteroppositionen 
Valsedelsgruppen får 46 röster. Valsedlarna upptar sex namn. Samtliga valsedlar upptar följande namn 
i nedanstående ordning: 
1. Erik Dagnesj ö (S) 
2. Helena Hedman Skoglund (L), 
3. Linda Eskilsson (MP) 
4. Asal Gohari (S) 
5. Helena Nordström-Källström (MP) 
6. Karolin Lundström (V) 

Valsedelsgrupp Uppsala-alliansen 
Valsedelsgruppen får 28 röster. Valsedlarna upptar fyra namn. Samtliga valsedlar upptar följande 
namn i nedanstående ordning: 
1. Christopher Lagerqvist (M) 
2. Mats Gyllander (M) 
3. Zahrah Lifvendahl (C) 
4. Eva Moberg (KD) 

Valsedelsgrupp Sverigedemokraterna 
Valsedelsgruppen får 7 röster. Valsedlarna upptar två namn. Samtliga valsedlar upptar följande namn 
på första plats: 
1. David Perez (SD) 

Utdragsbestyrkande Justerandes signiA 
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Fördelning av platser 
Valsedlarna granskas och platserna fördelas enligt lagen om proportionellt valsätt §§ 20 -23. 
De 11 platserna som ska besättas fördelas enligt följande princip: Den grupp som får högst 
jämförelsetal tilldelas platsen. Jämförelsetalet för varje grupp är lika med det antal röster 
valsedesgruppen har fått så länge gruppen inte tilldelats någon plats (röstetalet). För varje gång en 
grupp tilldelas en plats ska ett nytt jämförelsetal beräknas genom att gruppens röstetal delas med det 
antal platser gruppen tilldelats ökat med 1. 

Sammanräknin 
Plats Valsedelsgrupp Jämförelsetal Röstetal/ 

delningstal 
Nytt 
jämförelsetal 

Namn 

1 S, L och MP samt 
vänsteroppositionen 

46 46/2 23 Erik Dagnesjö (S) 

2 Uppsala-alliansen 28 28/2 14 Christopher Lagerqvist 
(M) 

3 S, L och MP samt 
vänsteroppositionen 

23 46/3 15,33 Helena Hedman 
Skoglund (L) 

4 S, L och MP samt 
vänsteroppositionen 

15,33 46/4 11,5 Linda Eskilsson (MP) 

5 Uppsala-alliansen 14 28/3 9,33 Mats Gyllander (M) 
6 S, L och MY samt 

vänstero_ppositionen 
11,5 46/5 9,2 Asal Gohari (S) 

7 Uppsala-alliansen 9,33 28/4 7 Zahrah Lifvendahl (C) 
8 S, L och MP samt 

vänsteroppositionen 
9,2 46/6 7,67 Helena Nordström-

Källström (MP) 
9 S, L och MP samt 

vänsteroppositionen 
7,67 46/7 6,57 Karolin Lundström (V) 

10 Sverigedemokraterna 7 7/2 3,5 David Perez (SD) 
11 Uppsala-alliansen 7 28/5 5,6 Eva Moberg (KD) 
Valsedelsgrupp Sverigedemokraterna och valsedelgrupp Uppsala-alliansen har lika jämförelsetal 7. 
Platserna 10 och 11 fördelas därför genom lottning, bilaga A § 186. Denna utfaller så att 
valsedelgrupp Sverigedemokraterna tilldelas plats 10. Valsedelgrupp Uppsala-alliansen tilldelas plats 
11. 

Yrkanden i val av ordförande i kommunstyrelsen 
Therez Almerfors (M) nominerar Fredrik Ahlstedt (M) till kommunstyrelsens ordförande. 

Jonas Segersam (KD) instämmer i Therez Almerfors (M) nominering. 

Mohamad Hassan (L) nominerar Erik Pelling (S) till kommunstyrelsens ordförande. 

Beslutsgång i val av kommunstyrelsens ordförande 
Ordförande konstaterar att det finns två nomineringar till uppdraget som kommunstyrelsens 
ordförande. 

Kommunfullmäktige beslutar därefter, på förslag av ordföranden, att val av ordförande till 
kommunstyrelsen ska ske genom sluten omröstning. Ordföranden redogör för valförfarandet varefter 

Utdragsbestyrkande ( Justerandes  
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omröstning genomförs. Efter sammanräkning konstaterar ordföranden att 81 godkända valsedlar har 
avgivits. Kommunfullmäktige beslutar med 46 röster för Erik Pelling (S) mot 35 röster för Fredrik 
Ahlstedt (M) att utse Erik Pelling (S) till kommunstyrelsens ordförande. 

Yrkanden i val av förste vice ordförande i kommunstyrelsen 
Erik Pelling (S) nominerar Mohamad Hassan (L) till förste vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Simon Alm (SD) nominerar Hanna Victoria Mörck (V) till förste vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Hanna Victoria Mörck (V) förklarar att hon inte kandiderar till uppdraget som förste vice ordförande. 

Beslutsgång i val av kommunstyrelsens förste vice ordförande 
Ordföranden finner att det finns en nominerad till uppdraget som förste vice ordförande i 
kommunstyrelsen. 

Ordföranden ställer nomineringen av Mohamad Hassan (L) mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige utser Mohamad Hassan (L) till förste vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Yrkanden i val av andre vice ordförande i kommunstyrelsen 
Therez Almerfors (M) nominerar Fredrik Ahlstedt (M) till andre vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Beslutsgång i val av kommunstyrelsens andre vice ordförande 
Ordföranden finner att det finns en nominerad till uppdraget som andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen. 

Ordföranden ställer nomineringen av Fredrik Ahlstedt (M) mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige utser Fredrik Ahlstedt (M) till andre vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Yrkanden i utseende av kommunalråd 
Erik Pelling (S) yrkar 
att utse Fredrik Ahlstedt (M) till kommunalråd på 100 procent från den 1 november 2018, 
att utse Therez Almerfors (M) till kommunalråd på 81 procent från den 1 november 2018, 
att utse Linda Eskilsson (IVIP) till kommunalråd på 71 procent från den 1 november 2018, 
att utse Stefan Hanna (C) till kommunalråd på 86 procent från den 1 november 2018, 
att utse Mohamad Hassan (L) till kommunalråd på 91 procent från den 1 november 2018, 
att utse Helena Hedman Skoglund (L) till kommunalråd på 100 procent från den 1 november 2018, 
att utse Caroline Hoffstedt (S) till kommunalråd på 50 procent från den 1 november 2018, 
att utse Rickard Malmström (MP) till kommunalråd på 68 procent från den 1 november 2018, 
att utse Erik Pelling (S) till kommunalråd på 80 procent från den 1 november 2018, 
att utse Jonas Segersam (KD) till kommunalråd på 80 procent från den 1 november 2018, samt 
att utse Tobias Smedberg (V) till kommunalråd på 86 procent från den 1 november 2018. 

Simon Alm (SD) yrkar på tillägget, med instämmande av Roger Thelander (SD), att utse Simon Alm 
(SD) till kommunalråd. 

Simon Alm (SD) yrkar därutöver att kommunalråd ska utses genom proportionellt val. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Beslutsgång i utseende av kommunalråd 
Ordförande förklarar att lagen om proportionerligt valsätt inte är tillämplig och kan därför inte ställa 
Simon Alms (SD) yrkande om att tillämpa lagen under proposition. 

Ordföranden ställer Erik Pellings (S) yrkande mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med yrkandet. 

Ordföranden ställer därefter Simon Alms (SD) yrkande mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
avslår yrkandet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Lottning genomförs mellan valsedeln Up ala-alliansen och valsedeln Sverigedemokraterna. 
Valsedeln Sverigedemokratema vinner lott ingen. 

Uppsala 
KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Handläggare Datum Diarienummer 
Niska Lars 2018-10-23 KSN-2018-2871 
Persson Ingela 

Kommunfullmäktiges beslut 
2018-10-15 § 186, bilaga A 

Lottningsprotokoll 

Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2018 § 186 att val av ledamöter och ersättare 
till kommunstyrelsen ska ske i enlighet med lagen om proportionellt valsätt. Valen 
verkställdes och båda resulterade i att två valsedlar fick samma jämförelsetal när det gällde att 
fördela plats nummer 10. 

Vid justeringen den 23 oktober 2018 genomförs därför två lottningar om vilken valsedel som 
ska få plats nummer 10 i respektive val. 

Lottning 1: ledamotsplats nummer 10 i kommunstyrelsen 
Valsedeln Sverigedemokraterna fick i valet av ledamöter i kommunstyrelsen 7 röster och ett 
jämförelsetal på 7 när det kommer till att fördela plats 10 eftersom de ännu inte fått någon 
plats. Valsedeln Uppsala-alliansen fick i valet av ledamöter i kommunstyrelsen 28 röster och 
har efter att ha fått tre platser ett jämförelsetal på 7 när det kommer till att fördela plats 10. 

Lottning genomförs mellan valsedeln Uppsala-alliansen och valsedeln Sverigedemokraterna. 
Valsedeln Uppsala-alliansen vinner lottningen. 

Lottning 2: ersättarsplats nummer 10 i kommunstyrelsen 
Valsedeln Sverigedemokraterna fick i valet av ersättare i kommunstyrelsen 7 röster och ett 
jämförelsetal på 7 när det kommer till att fördela plats 10 eftersom de ännu inte fått någon 
plats. Valsedeln Uppsala-alliansen fick i valet av ersättare i kommunstyrelsen 28 röster och 
har efter att ha fått tre platser ett jämförelsetal på 7 när det kommer till att fördela plats 10. 

Eva Edwardsson (L) Ulrik Wämsberg (S) Markus Lagerg iist (M) 
ordförande justerare/valförrättare justerare/valfö iättare 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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§ 187 

Val av ledamöter, ersättare, ordförande, förste vice ordförande och andre 
vice ordförande i krisledningsnämnden 
KSN-2018-2871 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar intill dess kommunfullmäktige förrättar nytt val 

att till ordförande, tillika ledamot, i krisledningsnämnden utse Erik Pelling (S), 

att till vice ordförande, tillika ledamot, i krisledningsnämnden utse Mohamad Hassan (L), 

att till andre vice ordförande, tillika ledamot, i krisledningsnämnden utse Fredrik Ahlstedt (M), 

att till ledamöter i krisledningsnämnden utse Caroline Hoffstedt (S), Rickard Malmström (MP) och 
Tobias Smedberg (V), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD), samt 

att till ersättare i krisledningsnämnden utse Helena Hedman Skoglund (L), Linda Eskilsson (MP) och 
Therez Almerfors (M). 

Yrkanden 
Erik Pelling (S) nominerar Erik Pelling (S), Mohamad Hassan (L), Caroline Hoffstedt (S), Rickard 
Malmström (MP) och Tobias Smedberg (V) till ledamöter i krisledningsnämnden, 
Helena Hedman Skoglund (L) och Linda Eskilsson (MP) till ersättare i krisledningsnämnden samt 
Mohamad Hassan (L) till vice ordförande i krisledningsnämnden. 

Mohamad Hassan (L) nominerar Erik Pelling (S) till ordförande i krisledningsnämnden. 

Therez Almerfors (M) nominerar Fredrik Ahlstedt (M), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) 
till ledamöter i krisledningsnämnden, Therez Almerfors (M) till ersättare i krisledningsnämnden, samt 
Fredrik Ahlstedt (M) till andre vice ordförande i krisledningsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer framställda nomineringar mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla desamma. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 188 

Val av styrelse, suppleanter, ordförande, förste vice ordförande, andre vice 
ordförande och ägarombud i Uppsala Stadshus AB, organisationsnummer 
556500-0642 
KSN-2018-2871 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar intill dess kommunfullmäktige förrättar nytt val 

att till ordförande, tillika ledamot, i styrelsen för Uppsala Stadshus AB utse Erik Pelling (S), 

att till förste vice ordförande, tillika ledamot, i styrelsen för Uppsala Stadshus AB utse Mohamad 
Hassan (L), 

att till andre vice ordförande, tillika ledamot, i styrelsen för Uppsala Stadshus AB utse Fredrik 
Ahlstedt (M), 

att till ledamöter i styrelsen för Uppsala Stadshus AB utse Caroline Hoffstedt (S), Rickard Malmström 
(MP), Tobias Smedberg (V), Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD), 

att till suppleanter i styrelsen för Uppsala Stadshus AB utse Helena Hedman Skoglund (L), Linda 
Eskilsson (MP) och Therez Almerfors (M), 

att till ägarombud utse Eva Edwardsson (L), samt 

att till ersättare för ägarombud utse Stefan Hanna (C). 

Yrkanden 
Erik Pelling (S) nominerar Mohamad Hassan (L) till vice ordförande tillika ledamot i styrelsen för 
Uppsala Stadshus AB, Caroline Hoffstedt (S) och Rickard Malmström (MP) till ledamöter i styrelsen 
för Uppsala Stadshus AB, Helena Hedman Skoglund (L) och Linda Eskilsson (MP) till suppleanter i 
styrelsen för Uppsala Stadshus AB samt Eva Edwardsson (L) till ägarombud i Uppsala Stadshus AB. 

Therez Almerfors (M) nominerar Fredrik Ahlstedt (M) till andre vice ordförande tillika ledamot i 
styrelsen för Uppsala Stadshus AB, Stefan Hanna (C) och Jonas Segersam (KD) till ledamöter i 
styrelsen för Uppsala Stadshus AB, Therez Almerfors (M) till suppleant i styrelsen för Uppsala 
Stadshus AB samt Stefan Hanna (C) till ersättare för ägarombud i Uppsala Stadshus AB. 

Mohamad Hassan (L) nominerar Erik Pelling (S) till ordförande tillika ledamot i styrelsen för Uppsala 
Stadshus AB. 

Hanna Victoria Mörck (V) nominerar Tobias Smedberg (V) till ledamot i styrelsen för Uppsala 
stadshus AB. 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer framställda nomineringar mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla desamma. 

Utdragsbestyrkande iiJ terandes sign 
i 
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§ 189 

Val av vigselförrättare 
KSN-2018-2871 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att bordlägga val av vigselförrättare. 

Yrkande 
Erik Pelling (S) yrkar på bordläggning av val av vigselförrättare. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Erik Pellings (S) yrkande om bordläggning mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 190 

Avsägelser 
KSN-2018-0038 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att entlediga Jan-Olov Sjölund (M) från uppdraget som nämndeman vid Uppsala tingsrätt från den 31 
december 2018, 

att entlediga Victor Olofsson (S) från uppdraget som nämndeman vid Uppsala tingsrätt, 

att entlediga Anna Manell (L) från uppdraget som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Nordbankens 
donation Upplandsbanken 120 år i Uppsala, 

att entlediga Håkan Tribell (M) från uppdraget som ersättare i plan- och byggnadsnämnden, 
sucer„ ; 3 ly rel Jei 

att entlediga Malin Ahlström (M) från uppdraget söm stypelsgedarftot i Vatten och Avfall AB, 

att entlediga Awring Koyi (S) från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden, 

att entlediga My Lilja (S) från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i 
socialnämnden från den 1 november 2018, samt 

att entlediga Marlene Burwick (S) från uppdragen som ordförande i styrelsen för Destination Uppsala 
AB, representant i Partnerskap Varumärke Uppsala, ledamot i Samarbetsnämnden för Uppsala 
garnison, ledamot i Stiftelsen för samverkan Universitet-Näringsliv, ombud i Uppsala Innovation 
Centre, ledamot i Uppsala läns pensionsstiftelse och styrelseledamot Uppsala R2 AB. 

Just andes sign 
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Utdragsbestyrkande 
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§ 191 

Fyllnadsval 
KSN-2018-0038 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Ingrid Pineiro (S) till nämndeman vid Uppsala tingsrätt efter Emmamaj Vestlin (S) för 
perioden 2018-10-15 — 2019-12-31, 

att utse Therese Hedberg (V) till nämndeman vid Uppsala tingsrätt efter Niclas Broberg (V) för 
perioden 2018-10-15 —2019-12-31, 

att utse Ylva Larsdotter (V) till nämndeman vid Uppsala tingsrätt efter Maria Opoku (V) för perioden 
2018-10-15 —2019-12-31, 

att bordlägga fyllnadsvalet av nämndeman vid Uppsala tingsrätt efter Soledad Quintana (Fl) för 
perioden fram till 2019-12-31, 

att bordlägga fyllnadsvalet av nämndeman vid Uppsala tingsrätt efter Victor Olofsson (S) för perioden 
fram till 2019-12-31, 

att bordlägga fyllnadsvalet av nämndeman vid Uppsala tingsrätt efter Jan-Olov Sjölund (M) för 
perioden fram till 2019-12-31, 

att utse Peter Nordgren (L) till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Nordbankens donation 
Upplandsbanken 120 år i Uppsala efter Anna Manell (L) för perioden 2018-10-15 — 2018-12-31, 

att utse Finn Hedman (Ml') till ledamot i idrotts- och fritidsnämnden efter Ida Netzel (MP) för 
perioden 2018-10-15 —2018-12-31, 

att utse Sten Sundeman (M) till ersättare i plan- och byggnadsnämnden efter Håkan Tribell (M) för 
perioden 2018-10-15 — 2018-12-31, 

K34-re6tn 4r 
att bordlägga fyllnadsvalet av styr€434~tot 1 Vatten och Avfall AB efter Malin Ahlström (M) för 
perioden fram till 2018-12-31, 

att utse Peter Gustavsson (S) till ersättare i utbildningsnämnden efter Awring Koyi (S) för perioden 
2018-10-15 —2018-12-31, 

att utse Eva Christiemin (S) till ledafflet- i socialnämnden efter My Lilja (S) för perioden 2018-11-01 — 
2018-12-31, 

att utse Erik Pelling (S) till ordförande i Nya.Destination Uppsala AB för perioden 2018-1-01 — 2018-
12-31, 

Utdragsbestyrkande 42 
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att utse Erik Pelling (S) till ledamot i Uppsala R2 AB för perioden 2018-11-01 — 2018-12-31, samt 

att hemställa hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ersättare i kommunfullmäktige 
efter My Lilja (S) från den 1 november 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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