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ANMÄLNINGSÄRENDEN 
  
Anmälan av inkommen rapport samt information om rapport: 
 
Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) den 31 mars 2016 (KSN-2016-1458) 
handling 
 
Information om rapport från inspektion av överförmyndarnämnd (KSN-2016-1951) handling 
 
 
Anmälan av protokoll: 
 
Protokoll från Stiftelsen Jälla egendoms sammanträde 2016-06-21 (KSN-2016-0660) handling 
 
 
 
Redovisning av motion som lämnats in vid sammanträdet den 5 september:  
 
Motion av Jonas Segersam (KD) om reception och kundtjänst för Uppsala kommun (KSN-2016-
1853) handling 
 
 
Anmälan om nya ledamöter och ersättare för ledamöter i kommunfullmäktige: 
 
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 16 september 
2016 till och med den 14 oktober 2018.  
Kommun: Uppsala  
Parti: Miljöpartiet de gröna  
Ny ledamot: Åsa Puide  
Ny ersättare: Mari Rosenkvist  
Avgången ledamot: Alf Karlsson 
 
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 16 
september 2016 till och med den 14 oktober 2018.  
Kommun: Uppsala  
Parti: Moderaterna  
Ny ledamot: Hannes Beckman  
Ny ersättare: Stig Rådahl  
Avgången ledamot: Sofia Spolander 
 
Besvarade interpellationer som medgivits vid sammanträdet den 5 september redovisas på 
fullmäktiges hemsida: 
https://www.uppsala.se/organisation-och-
styrning/organisation/ledning/kommunfullmaktige/moten/2016/3-oktober-2016/ 
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ANMÄLNINGS- OCH BESLUTSÄRENDEN 
 
Avsägelser förtroendevalda (kursiv stil inkomna efter valberedningens sammanträde): 
 
Socialnämnden Ersättare Josef Agnarsson (KD) 

Uppsala Tingsrätt Nämndeman Lovisa Lindberg (MP) 

Uppsala Tingsrätt Nämndeman Andreas Torsman (V) 

Kulturnämnden Ledamot Moa Borg (M) 

Kommunfullmäktige Ersättare Mari Rosenkvist (MP) 

Uppsalahem AB Ordförande Susanne Eriksson (S) 

Uppsalahem AB Suppleant Mimmi Westerlund (KD) 

Kulturnämnden Ersättare  Madeleine Bengtsson (S) 

    

 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
att bevilja begärda avsägelser.  
 
 
Inlämnade interpellationer från: 
 
Interpellation av Anna Manell (L) om bristande genomslag för politiskt fattade beslut angående 
modersmålsstöd i förskolan (KSN-2016-1990) handling 
 
Interpellation av Cecilia Forss (M) om företagsklimatet i Uppsala (KSN-2016-1991) handling 
 
Interpellation av Fredrik Ahlstedt (M) om Uppsalas företagsklimat - Servicen i Uppsala bland 
den sämsta i landet (KSN-2016-1992) handling  
 
Interpellation av Fredrik Ahlstedt (M) om det fria skolvalet och valfriheten i Uppsalas 
kommunala skolor (KSN-2016-1993) handling 
 
Interpellation av Fredrik Ahlstedt (M) om utvecklingsplaner för Fyrishov (KSN-2016-1994) 
handling 
 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 
7-8 november 2016. 
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Inlämnade motioner från: 
 
Jonas Segersam (KD) om modulhus i Uppsala (KSN-2016-1905) 
 
Mohamad Hassan (L) om att iordningsställa Ekebydalen (KSN-2016-1995) 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 


