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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. 

Sammanställning av nomineringar till 
Kommunfullmäktige den 9 december 

Plats och tid  
Beredningen har skett digitalt via mail under vecka 49. 

Paragrafer  

65-67 

Beslutande 

Inga-Lill Sjöblom (S), ordförande 
Inger Söderberg (M), vice ordförande 
Hanna Victoria Mörck (V) 
Stefan Hanna (-) 
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) 
Jonas Petersson (C) 
Angelique Prinz Blix (L) 
Anders Sehlin (SD) 
Evelina Solem (KD) 
Per Eric Rosén (MP) 
Charlie Strängberg (FI) 

Övriga närvarande 

John Hammar, sekreterare 

  

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 
Sammanställning av nomineringar 2019-12-05 
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Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 
Protokoll 2019-12-05 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 65  

Avsägelser och entlediganden 
KSN-2019-0453 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att entlediga Erik Pelling (S) från uppdraget som ledamot i stiftelsen Ubbo,  
2. att entlediga Fredrik Ahlstedt (M) från uppdraget som suppleant i stiftelsen 

Ubbo,  
3. att entlediga Anna Eriksson (V) från uppdraget som ledamot i Uppsala 

Bostadsförmedling AB:s styrelse från och med den 31 december 2019, 
4. att entlediga Alexandra Valdez (V) från uppdraget suppleant i Uppsala 

bostadsförmedling AB:s styrelse från och med den 31 december 2019, 
5. att entlediga Niclas Malmberg (MP) från uppdraget som ordförande i Uppsala 

Konsert & Kongress styrelse, 
6. att entlediga Stefan Hanna (-) från uppdraget som ledamot i Uppsala Stadshus 

AB:s styrelse,  
7. att entlediga Stefan Hanna (-) från uppdraget som ersättare för ombud i 

Uppsala Stadshus AB:s styrelse, 
8. att entlediga Katherine Laurell (M) från uppdraget som ersättare i Mälarens 

vattenvårdsförbund, 
9. att entlediga Katherine Laurell (M) från uppdraget som ersättare för 

ägarombud i Mälarens vattenvårdsförbund, 
10. att entlediga Oliver Björklund (MP från uppdraget som ersättare i 

arbetsmarknadsnämnden, 
11. att entlediga Saga Karlsson (MP) från uppdraget som ersättare i miljö- och 

hälsoskyddsnämnden, 
12. att entlediga Peter Gustavsson (S) från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige,  
13. att hemställa till Länsstyrelsen om en ny omräkning, samt  
14. att bordlägga entledigandet av Dick Jansson (S) och Anders Nordström (L) från 

uppdragen som ledamöter i Uppsala Konsert & Kongress styrelse samt 
entledigandet av Birgitta Holmlund (S) och Bengt Sandblad (S) från uppdragen 
som suppleanter i Uppsala Konsert & Kongress styrelse. 
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Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 
Protokoll 2019-12-05 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Reservationer 

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet att entlediga honom från uppdraget som 
ledamot och ersättare för ombud i Uppsala Stadshus AB:s styrelse. 
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Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 
Protokoll 2019-12-05 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 66  

Fyllnadsval 
KSN-2019-0453 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att utse Agneta Gille (S) till ledamot i stiftelsen Ubbo, 
2. att utse Johan Carlsson (M) till suppleant i stiftelsen Ubbo,  
3. att utse Alexandra Valdez (V) till ledamot i Uppsala Bostadsförmedling AB:s 

styrelse från och med den 1 januari 2020, 
4. att utse Karin Bennemo (V) till suppleant i Uppsala Bostadsförmedling AB:s 

styrelse från och med den 1 januari 2020, 
5. att utse Wolkert Wolkert (MP) till ordförande i Uppsala Konsert & Kongress 

styrelse, 
6. att utse Jonas Petersson (C) till ledamot i Uppsala Stadshus AB:s styrelsen, 
7. att utse Magnus Åkerman (M) till ersättare för ombud i Uppsala Stadshus AB:s 

styrelse, 
8. att utse Julia Falkerby (MP) till ersättare i arbetsmarknadsnämnden, samt 
9. att utse Sofie Juhlin (MP) till ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden,  
10. att bordlägga valet av en nämndeman (M) i Uppsala tingsrätt till och med den 

31 december 2019 samt valen av en ersättare för ombud (M) och en ersättare 
(M) i Mälarens vattenvårdsförbund. 
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Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 
Protokoll 2019-12-05 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 67  

Val av nämndemän till Uppsala tingsrätt för 
mandatperioden 1 januari 2020 - 31 december 
2023 
KSN-2019-2385 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att bordlägga valen av en nämndeman(V) och en nämndeman (M) i Uppsala 
tingsrätt för mandatperioden 1 januari 2021 – 31 december 2023, samt 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har under hösten 2019 utsett nämndemän till Uppsala tingsrätt 
för mandatperioden 1 januari 2020 – 31 december 2023. Två av dessa har nu begärt att 
få bli entledigad från uppdraget och Uppsala tingsrätt har beviljat deras begäran. 

 

 


