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Plats och tid: Beredningen har skett digitalt via mail under vecka 21. 

Ledamöter: 
 

Ylva Stadell (S), ordförande 
Inger Söderberg (M), vice 
ordförande 
Hanna Victoria Mörck (V) 
Stefan Hanna (-) 
Anders A Aronsson (L) 
David Perez (SD) 
Jonas Segersam (KD) 
Vakant (MP) 
Stina Jansson (FI) 
 

Ersättare: 
 

Inga-Lill Sjöblom (S) 
Lars Harlin (M) 
Andrea Karnekvist (V) 
Jonas Petersson (C) 
Angelique Prinz Blix (L) 
Anders Sehlin (SD) 
Evelina Solem (KD) 
Charles Pylad (MP) 
Charlie Strängberg (FI) 

Övriga  
deltagare: 

John Hammar, nämndsekreterare. Lars Niska, kommunsekreterare. 

  Paragrafer: 50 - 51 
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§ 50 
 
Avsägelser och entlediganden 
KSN-2018-0038 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att entlediga Anneli Persson (SD) från uppdraget som ledamot i omsorgsnämnden, 
 
att entlediga Steffen Weckner (C) från uppdraget som ledamot i Uppsala bostadsförmedling ABs 
styrelse,  
 
att entlediga Ylva Stadell (S) från uppdraget som ledamot tillika ordförande i kommunfullmäktiges 
valberedning, 
 
att entlediga Inga-Lill Sjöblom (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning,  
 
att entlediga Charles Pylad (MP) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning,  
 
att entlediga Theo Herold (M) från uppdraget som ersättare i socialnämnden samt 
 
att Håkan Petterssons (S) uppdrag som ledamot i Uppsalahem ABs styrelse vakantsätts. 
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§ 51 
 
Fyllnadsval 
KSN-2018-0038 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att utse Maria Patel (S) till ersättare i kommunstyrelsen, 
 
att utse Lena Sandström (M) till ersättare i omsorgsnämnden, 
 
att utse Inga-Lill Sjöblom (S) till ledamot tillika ordförande i kommunfullmäktiges valberedning, 
 
att utse Eva Christiernin (S) till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, 
 
att utse Charles Pylad (MP) till ledamot i kommunfullmäktiges valberedning, 
 
att utse Per Eric Rosén (MP) till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, samt 
 
att bordlägga valen av två nämndemän vid Uppsala tingsrätt (MP), en ledamot i Uppsala kommun 
Skolfastigheter ABs styrelse (MP), en ledamot i Uppsala bostadsförmedling ABs styrelse (C), en 
ledamot i omsorgsnämnden (SD), en ersättare i socialnämnden (M) och en ledamot Uppsala hem ABs 
styrelse (S). 
 
 


