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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-07 

Övriga 
deltagare: 

Storskogen, 08:00 

Agneta Erikson (S), ordförande Ersättare: Florian Burmeister (V) 
Inger Söderberg (M), vice Peter Nordgren (L) 
ordförande Ulla Johansson (KD) 
Eva Adler (M13) 
Liza Boöthius (V) 
Anders A Aronsson (L) 
Anne Lennartsson (C) 
David Perez (SD) 
Ulla Johansson (KB) 
Tomas Karlsson (Fl) 

Ingela Persson, kommunsekreterare 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Utses att justera: Inger Söderberg (M) Paragrafer: 20 - 24 

Kommunledningskontoret 7 juni 2018. 

Agneta Erikson (S), ordförande 

Ingela Persson, sekreterare 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift:  

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Kommunfullmäktiges valberedning 
2018-06-07 Sista dag att överklaga: 2018-06-07 

Anslaget tas ner: 

www.uppsala.se  och kommunledningskontoret 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-07 

§ 20 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§ 21 

Val av justerare 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar 

att utse Inger Söderberg (M) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



3 (5) 

Uppsal KOMMUNFULLMÄKTIGES 
KOMMUN VALBEREDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-07 

§ 22 

Avsägeler och entlediganden 
KSN-2018-0038 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar 

att entlediga Niclas Broberg (V) från uppdraget som nämndeman vid Uppsala tingsrätt, 

att entlediga Anders Klang (S) från uppdraget som nämndeman vid Uppsala tingsrätt, 

att entlediga Anders Klang (S) från uppdraget som ledamot i delegationen för stiftelsen Jälla 
egendom, 

att den 15 juni 2018 entlediga Jonas Andersson (MP) från uppdraget som ordförande i styrelsen för 
Uppsala Parkerings AB, 

att entlediga Jonas Andersson (MP) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, 

att den 1 juli 2018 entlediga Petra Medin (KD) från uppdraget som ledamot i namngivningsnämnden, 
samt 

att hemställa hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SA1VEVIANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-07 

§ 23 

Fyllnadsval 
KSN-2018-0038 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar 

att utse Abbas Al-Janabi (S) till nämndeman vid Uppsala tingsrätt vid fullmäktiges sammanträde, 

att anmäla nominering till nämndeman (S) vid Uppsala tingsrätt vid fullmäktiges sammanträde, 

att anmäla nominering till nämndeman (S) vid Uppsala tingsrätt vid fullmäktiges sammanträde, 

att bordlägga fyllnadsvalet till nämndeman (V) vid Uppsala tingsrätt, 

att anmäla nominering till ersättare (L) i omsorgsnämnden vid fullmäktiges sammanträde, 

att anmäla nominering till ledamot (S) i delegationen för stiftelsen Jälla egendom vid fullmäktiges 
sammanträde, 

att utse Rickard Malmström (MP) till ordförande i styrelsen för Uppsala Parkerings AB från och med 
den 16 juni 2018, samt 

att utse Alexander Oscarsson (KD) till ledamot i namngivningsnämnden från och med den. 1 juli 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-06-07 

§ 24 

Undantag från uppdrags upphörande 
KSN-2018-0038 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning beslutar 

att tillåta att Caisa Lycken (MP) fortsätter i uppdraget som ordförande för valnämnden under 
mandatperioden trots att hennes valbarhet upphört. 

Sammanfattning 
Caisa Lycken (MP) har inkommit till kommunfullmäktiges presidium med en ansökan om att behålla 
uppdraget som ordförande för valnämnden till mandatperiodens slut trots att hennes valbarhet till 
förtroendeuppdrag i kommunen kommer att upphöra, på grund av flytt ut ur kommunen. 

Valbarhet till förtroendeuppdrag är beroende av att personen är folkbokförd i kommunen men 
kommunallagens 4 kapitel 7 § tillåter att kommunfullmäktige kan besluta om undantag efter 
inkommen ansökan. Kommunfullmäktiges presidium har gjort bedömningen att det skulle vara 
olyckligt att behöva byta ordförande i valnämn  den några månader innan valet och står bakom att göra 
ett undantag i det här fallet. 

Beslutet avser inget generellt ställningstagande. Eventuella framtida ansökningar om undantag 
kommer bedömmas på egna meriter. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreligganden förslag till beslut mot avslag och finner att valberedningen beslutar i 
enlighet med förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 5 juni 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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