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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-22 

Plats och tid: Storskogen, Stationsgatan 12, 08:00-08:10 

Beslutande: Inger Söderberg (M), vice 
ordförande 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Liza Boöthius (V) 
Anders A Aronsson (L) 
Anne Lennartsson (C) 
Ulla Johansson (KD) 

Ersättare: Peter Nordgren (L) 
Örjan Berglund (C) 

Övriga 
deltagare: 

Utses att justera: Anders A Aronsson (L) Paragrafer: 8 - 11 

Ander A onsson, justerare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 18-03-22 

§8 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§9 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar 

att utse Anders A Aronsson (L) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

    

   

Utdragsbestyrkande des sign 

  

    

    



Uppsala 
KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGES 
VALBEREDNING 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-22 

§ 10 

Avsägeler och entlediganden 
KSN-2018-0038 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar 

att entlediga Miranda Cox (V) från uppdraget som ersättare i räddningsnämnden, 

att entlediga Ardalan Ghareh Chaie (S) från uppdraget som ledamot i arbetsmarknadsnämnden, 

att entlediga Karolina Larfors (L) från uppdraget som ledamot i valnämnden, 

att den 30 april 2018 entlediga Erica Närlinge (L) från uppdragen som ordförande i 
kommunrevisionen, lekmannarevisor för Uppsala Stadshus AB, lekmannarevisor för AB Uppsala 
Kommuns Industrihus och lekmannarevisor för Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB, 

att entlediga Pär Ahlborg (C) från uppdraget som suppleant i styrelsen för Uppsala Parkerings AB, 

att entlediga Görel Hårde (S) från uppdraget som nämndeman vid Uppsala tingsrätt, 

att entlediga Göran Olsson (S) från uppdraget som ersättare i styrelsen för Uppsalahem AB, 

att entlediga Benny Lindholm (L) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, samt 

att hemställa hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning. 

Sammanfattning 
Miranda Cox (V) inkom den 26 februari 2018 med en begäran om entledigande från uppdraget som 
ersättare i räddningsnämnden. 

Benny Lindholm (L) inkom den 28 februari 2018 med en begäran om entledigande från uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige. 

Ardalan Ghareh Chaie (S) inkom den 8 mars 2018 med en begäran om entledigande från uppdraget 
som ledamot i arbetsmarknadsnämnden. 

Karolina Larfors (L) inkom den 16 mars med en begäran om entledigande från uppdraget som ledamot 
i valnämnden. 

Erica Närlinge (L) inkom den 19 mars med en begäran om att från den 30 april 2018 entledigas från 
uppdragen som ordförande i kommunrevisionen, lekmannarevisor för Uppsala Stadshus AB, 
lekmannarevisor för AB Uppsala Kommuns Industrihus och lekmannarevisor för Uppsala Kommun 
Förvaltningsfastigheter AB. 

Utdragsbestyrkande , randes sign 

(:(4)- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-22 

Pär Ahlborg (C) inkom den 21 mars med en begäran om att entledigas från uppdraget som suppleant i 
styrelsen för Uppsala Parkerings AB. 

Görel Hårde (S) inkom den 21 mars med en begäran om att entledigas från uppdraget som nämndeman 
vid Uppsala tingsrätt. 

Göran Olsson (S) inkom den 21 mars med en begäran om att entledigas från uppdraget som ledamot i 
styrelsen för Uppsalahem AB. 

Utdragsbestyrkande nera des sign 

ti 1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-22 

§ 11 

Fyllnadsval 
KSN-2018-0038 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar 

att utse Carl Åborg (V) till ersättare i äldrenämnden, 

att utse Aynur Beydogan (V) till ersättare i räddningsnämnden, 

att utse Anders A Aronsson (L) till ledamot i valnämnden, 

att utse Ludwig Eriksson (S) till ledamot i arbetsmarknadsnämnden, 

att utse Karolina Larfors (L) till ordförande i kommunrevisionen, lekmannarevisor för Uppsala 
Stadshus AB, lekmannarevisor för AB Uppsala Kommuns Industrihus och lekmannarevisor för 
Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB från den 1 maj 2018, 

att utse Håkan Petersson (S) till ersättare i styrelsen för Uppsalahem AB, 

att bordlägga fyllnadsvalet till ledamot i socialnämnden efter Janet French (SD), 

att utse Rikard Steinholtz (M) till ledamot i gatu- och samhällsmiljönämnden efter Mats Gyllander 
(M), 

att anmäla nominering till fyllnadsvalet till ersättare i utbildningsnämnden efter Reidar Andersson (M) 
vid kommunfullmäktiges sammanträde, 

att anmäla nominering till fyllnadsvalet till suppleant i styrelsen för Uppsala Parkerings AB efter Pär 
Ahlborg (C) vid kommunfullmäktiges sammanträde, samt 

att anmäla nominering till fyllnadsvalet till nämndeman vid Uppsala tingsrätt efter Görel Hårde (S) 
vid kommunfullmäktiges sammanträde. 

Utdragsbestyrkande s erandes sign 

, 

J 
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