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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. 

Sammanställningar av nomineringar till 
kommunfullmäktige den 14 september 2020 

Plats och tid  
Beredningen har skett digitalt under vecka 37. 

Paragrafer  

25-26 

Beslutande 

Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande 
Inger Söderberg (M), vice ordförande 
Hanna Victoria Mörck (V) 
Jonas Petersson (C) 
Anders A Aronsson (L) 
David Perez (SD) 
Jonas Segersam (KD) 
Charles Pylad (MP) 
Stina Jansson (FI) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Eva Christiernin (S) 
Lars Harlin (M) 
Andrea Karnekvist (V) 
Mats Åhlund (C) 
Angelique Prinz Blix (L) 
Anders Sehlin (SD) 
Evelina Solem (KD) 
Per Eric Rosén (MP) 
Charlie Strängberg (FI) 

  

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 
Sammanställningar av nomineringar 2020-09-10 
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Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 
Protokoll 2020-09-10 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 25  

Avsägelser och entlediganden 14 september 
2020 
KSN-2020-00036 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att entlediga Karin Ericsson (-) från uppdraget som ledamot i plan- och 
byggnadsnämnden, 

2. att entlediga Karin Ericsson (-) från uppdraget som ledamot i 
medaljdelegationen, 

3. att entlediga Brita Hännestrand (V) från uppdraget som ledamot i kommittén 
för utdelning från donationsstiftelserna, 

4. att entlediga Gustav Sundqvist (S) från uppdraget som ledamot i 
kulturnämnden, 

5. att entlediga Caitlin McEvoy (S) från uppdraget som ersättare i 
kulturnämnden, 

6. att entlediga Christer Rahm (SD) från uppdraget som ledamot i Uppsala Vatten 
& Avfall AB:s styrelse, samt 

7. att entlediga Sixten Svanberg (S) från uppdraget som suppleant i Uppsala 
Vatten och Avfall AB:s styrelse. 
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Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 
Protokoll 2020-09-10 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 26  

Fyllnadsval vid kommunfullmäktige 14 
september 2020 
KSN-2020-00036 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att utse Caitlin McEvoy (S) till ledamot i kulturnämnden, 
2. att utse Roger Jo Linder (S) till ersättare i kulturnämnden, 
3. att utse en ledamot (C) i plan- och byggnadsnämnden (nomineras under 

fullmäktiges sammanträde), 
4.  att utse en ledamot (C) i medaljdelegationen (nomineras under fullmäktiges 

sammanträde), samt 
5. att bordlägga valen av en ledamot (V) i kommittén för utdelning från 

donationsstiftelserna, en ledamot (SD) i Uppsala vatten och avfall AB:s styrelse 
och en suppleant (S) i Uppsala vatten och avfall AB:s styrelse,  
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