
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
   

 2017-01-27 
 
 
ANMÄLNINGSÄRENDEN 
  
 
Anmäls underrättelser om antagande av detaljplan enligt 5 kap. §§ 29,30 och 35-37 plan- 
och bygglagen 
 
Detaljplan för kvarteret Klacken m. fl, Uppsala kommun (KSN-2014-0594) 
 
Detaljplan för KUNGSÄNGEN 21:2, Uppsala kommun (KSN-2016-2577) 
 
Detaljplan för del av kvarteret Takryttaren, Uppsala kommun (KSN-2015-2041) 
 
Handlingar vid kommunfullmäktiges anslagstavla 
 
Anmälan av protokoll 
Protokoll från Stiftelsen Jälla egendom 2016-12-06 (KSN-2016-0660) handling 
 
Anmälan av ej verkställda beslut 
Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) den 30 september 2016 (KSN-2016-2626) 
handling 
 
Anmälan av granskningsrapporter 
Granskning av ”Grundskolans ledningsfunktion” (KSN-2017-0255) handling 
 
Lekmannarevisionen – Bolagens arbete med risker (KSN-2017-0221) handling 
 
Anmälan av ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 20 
december 2016 till och med den 14 oktober 2018 
 
Kommun: Uppsala  
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna  
Ny ersättare: Jonny Husen  
Avgången ersättare: Sanna Eliasson 
 
Redovisning av motioner som lämnats in vid sammanträdet den 12 december:  
Motion av Jonas Segersam och Ulla Johansson (båda KD) angående vårdserviceteam. (KSN-
2016-2644) handling 
 
Motion av Lisen Burmeister (SD) om likvärdig tillgång till simhallstid för alla elever i 
kommunens skolor, årskurs 1-6. (KSN-2016-2645) handling 
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Motion av Mohamad Hassan och Benny Lindholm (båda L) om att öka äldres integritet genom 
att på prov installera japanska toaletter på vård- och omsorgsboenden. (KSN-2016-2646) 
handling 
 
Motion av Johan Carlsson (M), Stefan Hanna (C), Mohamad Hassan (L) och Ulla Johansson 
(KD) om att inleda förhandling med Fyrishov om träffpunktsverksamhet. (KSN-2016-2647) 
handling 
 
Motion av Jonas Segersam (KD) angående stärkt upphandlingsarbete. (KSN-2016-2648) 
handling 
 
Motion av Jonas Segersam och Martin Wisell (båda KD) angående arbetsmiljön inom 
barnomsorgen. (KSN-2016-2649) handling 
 
Besvarade interpellationer som medgivits vid sammanträdet den 12 december redovisas på 
fullmäktiges hemsida: 
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/organisation/ledning/kommunfullmaktige/moten/2017/30-januari/ 
 
 
ANMÄLNINGS- OCH BESLUTSÄRENDEN 
 
Anmälan av rättelse 
Rättelse i KF § 234 Ersättning för pedagogisk verksamhet 2017 (KSN-2016-2392) 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2016 (§ 234) om ersättningar för pedagogisk 
verksamhet. 
 
Av misstag expedierades fel underlag efter utbildningsnämndens beslut den 2 november 2016 
(UBN-2016-4292) till kommunstyrelsen. En rättelse bör därför göras i kommunfullmäktiges 
beslut enligt handling. handling 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
att rätta kommunfullmäktiges beslut enligt till anmälningslistan bifogad handling. 
 
 
Avsägelser förtroendevalda: 
 
Plan- och byggnadsnämnden Ersättare Emelie Nilsson (S)  

Stiftelsen 
Nykterhetsvännernas 
Studenthem 

Suppleant Herman Ferner (V) Från och med 2017-03-01 

Omsorgsnämnden Ledamot Kerstin Andersson (MP)  

Uppsala Stadsteater AB Ersättare Kerstin Andersson (MP)  

Gatu- och 
samhällsmiljönämnden 

Ersättare Sophie Eriksson (M)  

Idrotts- och fritidsnämnden Ersättare Pavlos Cavelier 
Bizas 

(S)  

Socialnämnden Ersättare Åsa Samuelsson (KD)  

Arbetsmarknadsnämnden Ledamot 
tillika 2:e vice 
ordförande 

Anna Manell (L)  

https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/organisation/ledning/kommunfullmaktige/moten/2017/30-januari/
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Arbetsmarknadsnämnden Ledamot Sanna Selberg (MP)  

Uppsala Tingsrätt Nämndeman Sanna Selberg  (MP)  

Socialnämnden Ledamot 
tillika 
ordförande 

Ingrid Burman (V)  

Socialnämnden Ledamot Leif Boström (KD)  

Uppsala Stadsteater Ab  Suppleant Lina Barke (S)  

 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
att bevilja begärda avsägelser.  
 
 
Inlämnad interpellation från: 
Interpellation av Mohamad Hassan (L) om de ändrade förutsättningarna för bebyggelse i främre 
Boländerna (KSN-2017-0498) handling 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
att medge att interpellationen får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 27 
februari 2017. 
 
Inlämnade frågor 
Fråga av Markus Lagerquist (M) om Sirius träningsförutsättningar (KSN.2017-0499) handling. 
Besvaras muntligt 
 
Fråga av Christopher Lagerqvist (M) om utbildningsnämndens kommunikation (KSN-2017-
0500) handling. Besvaras muntligt 
 
Fråga av Therez Olsson (M) om planprogram för Marielund (KSN-2017-0501) handling. 
Besvaras muntligt 
 
att medge att frågorna får framställas och besvaras efter på föredragningslistan upptagna 
ärenden. 
 
 
Inlämnade motioner från: 
Motion av Mia Nordström (C) om Grön Skolgårdsplan (KSN-2017-0199) handling 
 
Motion av Mohamad Hassan (L) om mark till föreningslokaler (KSN-2017-0502) handling 
 
Motion av Mohamad Hassan (L) om att agera för utfasning av plastpåsar (KSN-2017- 0524) 
handling 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 


