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Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stadshusgatan 2 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 
torsdagen den 8 december 2022 

Plats och tid  

Digitalt sammanträde via Teams, klockan  14:30-16:00 
 

Paragrafer  

4-59 

Justering 

Protokollet justerades omedelbart av närvarande ledamöter på sammanträdet.  

Sekreterare 

Sara-Carin Öhman, kommunsekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 
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Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Närvarande 

Beslutande 

Agneta Gille (S), ordförande 

Madeleine Andersson (M), vice ordförande och ordförande vid sammanträdet 

Mats Åhlund (C), ledamot 
Jonas Segersam (KD) 
Sussie Åhlander (L), ledamot 

Hanna Viktoria Mörck (V), ledamot 
Klara Ellström (MP), ledamot 

Pavlos Cavelier Bizas (S) 
David Perez (SD), ledamot 

Ej tjänstgörande ersättare 
Mårten Blix (M) 

Karin Bennemo (V) 

Anders A Aronsson (L) 

Övriga närvarande 

Sara-Carin Öhman, kommunsekreterare 
 

 
Alla deltar på distans om inte annat anges 
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Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 4  

Avsägelser vid kommunfullmäktige 12-13 
december 2022 

KSN-2022-00086 

 

Inga avsägelser har inkommit. 
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Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 5  

Fyllnadsval vid kommunfullmäktige 12-13 
december 2022 

KSN-2022-00086 

 

Inga fyllnadsval föreligger. 
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Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 6  

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

KSN-2019-2385 

 

Inga beslut föreligger. 

 

 

  

 

  



Sida 6 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 7  

Val till kommunrevisionen 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta att för 

perioden 1 januari 2023 till den 30 april 2027 

1. att kommunrevisionen ska bestå av 11 ledamöter, 

2. att till ledamot tillika ordförande utse Berit Danielsson (C), 
3. att till ledamot tillika vice ordförande utse Kajsa Wejryd (S), 

4. att till ledamöter utse 

Marie Louise Lundberg (S) 

Tord Andersson (S) 

Pradip Datta (V) 

Lars O Ericsson (UP) 

Hans Edlund (M) 

Lise-Lotte Argulander (M) 

Martin Wisell (KD) 

Karolina Larfors (L) 

Tommy Larsson (SD) 
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Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 8  

Val till arbetsmarknadsnämnden 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att arbetsmarknadsnämnden ska bestå av 13 ledamöter och 9 ersättare, 

2. att till ledamot tillika ordförande utse Mattias Kristenson (S), 
3. att till ledamot tillika förste vice ordförande utse Monica Petersson (V), 
4. att till ledamot tillika andre vice ordförande utse Ehsan Nasari (C),  

 

5. att till ledamöter utse 
Vania Luque Orrego (S) 
Martin Viredius (S) 

Beatriz Porles-Hedvåg (S) 
Erik Wiklund (V) 

Bassam El-Harbiti (UP) 
Mårten Blix (M) 

Tobias E Hägglund (M) 
Eva Moberg (KD) 

Celine Serap Akar (L) 

Maria Rosander (SD), 
 

6. att till ersättare utse 
Kijan Karimi (S) 

Kjell Engström (S) 
Saga Åkerström (S) 
Yassin Ali (V) 

Julia Falkerby (MP) 

Elin Björkman (M) 
Dersim Orfali (KD) 
Tove Hovemyr (C) 
Josefin Fällgren (L) 
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Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 9  

Val till gatu- och samhällsmiljönämnden 2023-
2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att gatu- och samhällsmiljönämnden ska bestå av 13 ledamöter och 9 
ersättare, 

2. att till ledamot tillika ordförande utse Rafael Waters (S), 

3. att till ledamot tillika förste vice ordförande utse Joachim Höggren (MP), 

4. att till ledamot tillika andre vice ordförande utse Nora Karlsson (C),  

 

5. att till ledamöter utse 
Kerstin Westman (S) 
Andreas Hallin (S) 

Marianne Löfqvist (S) 
Carl Åborg (V) 

Thomas Blomqvist (UP) 
Mats Gyllander (M) 

Fredrik Björkman (M) 

Anna-Karin Vaz Contreiras (KD) 

Amanda Kanange (L) 
Mattias Jansson (SD), 

 

6. att till ersättare utse 
Hannes Nelander (S) 

Andréas Karlsson (S) 
Alexander Elmgren (V) 

Bodil Brutemark (V) 
Nora Sverredal (MP) 
Catarina Malmberg (M) 

Christian Bertilsson (C) 
Samuel Hansson (KD) 

Stefan Berggren (L) 
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Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 10  

Val till idrotts- och fritidsnämnden 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att idrotts- och fritidsnämnden ska bestå av 13 ledamöter och 9 ersättare, 

2. att till ledamot tillika ordförande utse Karolin Lundström (V),  
3. att till ledamot tillika förste vice ordförande utse Maria Patel (S),  
4. att till ledamot tillika andre vice ordförande utse Edvin Alam (M), 

 

5. att till ledamöter utse 
Erik Boman (S) 
Annica Nordin Söderberg (S) 

Josefin Mannberg (S) 
Jimmy Mattsson (S) 

Per Eric Rosén (MP) 
Gabriella Lange (M) 

Tilde Lind (C) 
Torkel Kjösnes (KD) 

Anders Wallin (L) 

Kent Kumpula (SD), 
 

6. att till ersättare utse 
Ziad Kassem (S) 

Sam Kargar Rajabi (S) 
Hanna Fichtel (S) 
Arad Rezaei (V) 

Göran Mattsson (UP) 

Johannes Thernström (M) 
Anton Wallgren (C) 
Johanna And (L) 
Björn Sjöberg (SD) 
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Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 11  

Val till kulturnämnden 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att kulturnämnden ska bestå av 13 ledamöter och 9 ersättare, 

2. att till ledamot tillika ordförande utse Linda Eskilsson (MP), 
3. att till ledamot tillika förste vice ordförande utse Patrik Hedlund (S), 
4. att till ledamot tillika andre vice ordförande utse Sussie Åhlander (L), 

 

5. att till ledamöter utse 
Caitlin McEvoy (S) 
Ali Rizai (S) 

Maria Östberg (S) 
Artemis Lumarker (V) 

Linnea Rydén (V) 
Linn Fall (M) 

Arne Sandemo (M) 
Mattias Johansson (C) 

Sara Borgström (KD) 

Emil Eneblad (SD), 
 

6. att till ersättare utse 
Dick Jansson (S) 

Magnus Åhrgren (S) 
Anna Tryblom (S) 
Lovisa Johansson (MP) 

Marius Domeika (UP) 

Bertil Norbelie (M) 
Calle Lindkvist (C) 
Ville Hayen (L) 
Victor Sjöstedt (SD) 
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Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 12  

Val till namngivningsnämnden 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att namngivningsnämnden ska bestå av 13 ledamöter och 5 ersättare, 

2. att till ledamot tillika ordförande utse Ylva Larsdotter (V), 
3. att till ledamot tillika vice ordförande utse Anna-Karin Westerlund (M), 

 

4. att till ledamöter utse 

Björn Wall (S) 
Gunvor Jernberg (S) 
Björn-Erik Tapper (S) 

Pia Holmqvist (S) 
Lennart Larsson (V) 

Jan Hagerlid (MP) 
Anders Karlberg (M) 

Daniel Solling (C) 
Camilla Amft (KD) 

Stojka Lakic (L) 

Jan-Olov Råman (SD), 
 

5. att till ersättare utse 
Marie Näsman (S) 

Martin Karlsson (S) 
Roger Jo Linder (S) 
Daniel Åkerman (M) 

Lena-Maria Jansson (C) 
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Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 13  

Val till miljö- och hälsoskyddsnämnden 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska bestå av 13 ledamöter och 9 ersättare, 

2. att till ledamot tillika ordförande utse Klara Ellström (MP), 
3. att till ledamot tillika förste vice ordförande utse Helena Ersson (S),  
4. att till ledamot tillika andre vice ordförande utse Mats Åhlund (C),  

 

5. att till ledamöter utse 
Viktor Karlsson (S) 
Emine Behiey Karakitapoglu (S) 

Anders Grönvall (S) 
Sanna Stenberg (S) 

Anette Fischer (V) 
John Manders (M) 

Tor Bergman (M) 
Petter Melin (KD) 

Björn Sundin (L) 

Lisen Burmeister (SD) 
 

6. att till ersättare utse 
Ove Johansson (S) 

Dressie Zegeye (S) 
Christer Solander (S) 
Maya Perez Aronsson (V) 

Sandra Hellstrand (MP) 

Johnny Jansson (M) 
Elin Venholen (C) 
Filip Dumanski (KD) 
Rasmus Hedlund (SD) 
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Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 14  

Val till omsorgsnämnden 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att omsorgsnämnden ska bestå av 13 ledamöter och 9 ersättare, 

2. att till ledamot tillika ordförande utse Asal Gohari (S), 
3. att till ledamot tillika förste vice ordförande utse Lars-Håkan Andersson (V),  
4. att till ledamot tillika andre vice ordförande utse Carolina Bringborn (M), 

 

5. att till ledamöter utse 
Annika Olsson (S) 
Jonas Lundström (S) 

Staffan Yngve (S) 
Lena Florén (V) 

Saga Karlsson (MP) 
Cecilia Bergström (M) 

Johanna Engström (C) 
Evelina Solem (KD) 

Anita Hammarberg (L) 

Mattias Jansson (SD), 
 

6. att till ersättare utse 
Salem Sarsour (S) 

Eileen Rönnlund (S) 
Charlotte Söderlund (S) 
Wondmagegn Ejigu Kebede (V) 

Mikael Eriksson (UP) 

Stig Rådahl (M) 
Roine Thunberg (M) 
Karolina Wigenfeldt (C) 
Albin Strandman (KD) 
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Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 15  

Val till plan- och byggnadsnämnden 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att plan- och byggnadsnämnden ska bestå av 13 ledamöter och 9 ersättare, 

2. att till ledamot tillika ordförande utse Ylva Stadell (S), 
3. att till ledamot tillika förste vice ordförande utse Anna Johansson Dahl (V),  
4. att till ledamot tillika andre vice ordförande utse Markus Lagerquist (M), 

 

5. att till ledamöter utse 
Kia Solid (S) 
Peter Burman (S) 

Bedo Kaplan (S) 
Ingela Ekrelius (V) 

Susanne Engström (MP) 
Lars Tufvesson (M) 

Victor Zhao-Jansson (C) 

Magnus Wikberg (KD) 

Anders A. Aronsson (L) 

Wouter Voortman (SD), 
 

6. att till ersättare utse 

Daniel Simmons (S) 
Anton Sanchez Sulejmani (S) 
Christer Forsberg (S) 

Kjell Haglund (V) 
Lars Björndahl (UP) 

Mathias Kullberg (M) 
Lars-Gunnar Sjöö (M) 

Anders Dahlin (C) 

John Fhager (KD) 
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Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 16  

Val till gemensamma räddningsnämnden 
2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att till ledamot tillika ordförande utse Tobias Lundblad (S), 
2. att till ledamot tillika vice ordförande utse Christian Hermansson (KD),  

 
3. att till ledamöter utse 

Anders Gustafsson (S) 

Anders Åresten (S) 

Therese Olsson (S) 
Håkan Nyström (V) 
Maria Jansson (M) 

Simon Danielsson (C) 
Cristher Byström (SD), 

 
4. att till ersättare utse 

Claes Frykstrand (S) 

Kattia Quintanilla (S) 

Pelagia Afentoulidou (S) 
Desirée Helmersson (S) 

Per-Markus Risman (V) 
Marcus Jansson (M) 

Sten Aleman (KD) 
Raymond Hammarberg (L) 
Eric Hokke (SD) 
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Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 17  

Val till utbildningsnämnden 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

1. att utbildningsnämnden ska bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare, 

2. att till ledamot tillika ordförande utse Eva Christiernin (S), 
3. att till ledamot tillika förste vice ordförande utse Erik Wahlström (MP),  

4. att till ledamot tillika andre vice ordförande utse Jennie Claesson (L), 
 

5. att till ledamöter utse 

Dima Sarsour (S) 

Petri Lähteenmäki (S) 
Tarik Qureshi (V) 

Emma van Aller (V) 

Karin Lamberg (UP) 

Christopher Lagerqvist (M) 
Douglas Thor (M) 
Olle Romlin (C) 

Cecilia Hamenius (KD) 

Emil Eneblad (SD), 

 
6. att till ersättare utse 

Agneta Eriksson (S) 

Hani Melli (S) 

Rawan Al Saidi (S) 
Henry Montgomery (S) 

Hanna Fredriksdotter (V) 
Daniel Rogozinski (V)  

Frida Johnson (MP) 

Lena Fransson (M) 
Karolina Karlsson (M) 

Anna Johansson (C) 

Viktoria Lautmann (KD) 

Erik Berg (L) 
Aisha Abdullah (SD) 



Sida 17 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Särskilt yttrande 

Madeleine Andersson (M), Mats Åhlund (C), Jonas Segersam (KD) och Sussie Åhlander 
(L) anmäler följande särskilda yttrande: 

Alliansen finner styrets förslag om minskning av antalet ledamöter i utbildningsnämnden 

som olämpligt. Vi ser ingen fördel att ändra UBN från 15+11 till 13+13 ledamöter och 

ersättare. Särskilt med tanke på att Kommunstyrelsen nu utökats till 18+11, och 

eventuellt 19+11. 
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Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 18  

Val till valnämnden 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att valnämnden ska bestå av 9 ledamöter och 5 ersättare, 

2. att till ledamot tillika ordförande utse Ulrik Wärnsberg (S), 
3. att till ledamot tillika vice ordförande utse Ingemar Virsén (KD),  

 

4. att till ledamöter utse 

Tone Tingsgård (S) 
Johan Liljeholm (S) 
Hossein Aminaey (S) 

Jan Höglund (V) 
Jan Öman (M) 

Linus Karlén (C) 
Kent Kumpula (SD), 

 
5. att till ersättare utse 

Abbas Al-Janabi (S) 

Mohammad Jashim Uddin (S) 
Hatice Kanat (V) 

Johan Rendel (M) 
Thea Andersson (L) 

 

 

 

 

 

 



Sida 19 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 19  

Val till äldrenämnden 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att äldrenämnden ska bestå av 13 ledamöter och 9 ersättare, 

2. att till ledamot tillika ordförande utse Tobias Smedberg (V), 
3. att till ledamot tillika förste vice ordförande utse David Ling (MP), 
4. att till ledamot tillika andre vice ordförande utse Jonas Segersam (KD),   

 

5. att till ledamöter utse 
Hilde Klasson (S) 
Soraja Nadimpour (S) 

Fredrik Dürichen (S) 
Claes Olsson (S) 

Ingrid Nordlander (V) 
Cecilia Forss (M) 

Ulf Stjernfeldt (M) 

Karin Thalén-Ottersgård (C) 

Birgitta Wikmark Carlsson (L) 

Anders Sehlin (SD), 
 

6. att till ersättare utse 
Graciela Huentenao Inzunza (S) 
Agneta Sundström (S) 
Fuat Aslan (S) 
Karin Bennemo (V) 

Carina Kumlin (UP) 
Lena Sandström (M) 
Rigmor Stenmark (C) 
Emelie Nilsson (L) 

Margit Borgström (KD) 

 



Sida 20 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 20  

Val till gemensamma överförmyndarnämnden 
2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att till ledamot tillika ordförande utse Ingrid Burman (V), 
2. att till ledamot tillika vice ordförande utse Oscar Svensson (KD),  

3. att till ledamot utse Bertil Brunn (S),  
4. att till ersättare utse Patrik Kjellin (S), Thomas Folkesson (S) och  

Laila Eriksson (M).  

 

 

 

 

  

 

  



Sida 21 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 21  

Val till socialnämnden 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att socialnämnden ska bestå av 13 ledamöter och 13 ersättare, 

2. att till ledamot tillika ordförande utse Hanna Victoria Mörck (V), 
3. att till ledamot tillika förste vice ordförande utse Pavlos Cavelier Bizas (S), 
4. att till ledamot tillika andre vice ordförande utse Sofia Andersson (M), 

5. att till ledamöter utse 

Loa Mothata (S) 
Erik Dagnesjö (S) 
Birgit Moberg (S) 

Sarah Alsahlani (V) 
Helena Nordström Källström (MP) 

Madeleine Andersson (M) 
Viviane Obaid (C) 

Leif Boström (KD) 
Ludvig Arbin (L) 

Lisen Burmeister (SD), 

 
6. att till ersättare utse 

Wille Bertilsson (S) 
Frida Miles (S) 

Rezene Tesfazion (S) 
Sabina Bergstedt (S) 
Per- Olof Forsblom (V) 

Araxi Tadaros (MP) 

Britt-Marie Thörnstrand (UP) 
Vivianne Eriksson (M) 
Robin Akkus (M) 
Johan Modin (M) 

Edwin Hovemyr (C) 

Helene Rheindorf (KD) 

Jan-Olov Råman (SD) 



Sida 22 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

Särskilt yttrande 

Madeleine Andersson (M), Mats Åhlund (C), Jonas Segersam (KD) och Sussie Åhlander 
(L) anmäler följande särskilda yttrande: 

Alliansen finner styrets förslag om minskning av antalet ledamöter i utbildningsnämnden 

och socialnämnden som olämpligt. Vi ser ingen fördel att ändra UBN och SCN från 15+11 

till 13+13 ledamöter och ersättare. Särskilt med tanke på att Kommunstyrelsen nu 

utökats till 18+11, och eventuellt 19+11. 

 

 

 

  



Sida 23 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 22  

Val till Uppsalahem AB 2023-2026, 
organisationsnummer 556137-3589 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att styrelsen för Uppsala hem AB ska bestå av 9 ledamöter och 5 suppleanter, 
2. att till ägarombud utse Erik Pelling (S),  

3. att till ersättare för ägarombud utse Ehsan Nasari (C), 

4. att till ledamot tillika ordförande utse Elnaz Alizadeh (S), 

5. att till ledamot tillika förste vice ordförande utse Rolf Samuelsson (MP),  

6. att till ledamot tillika andre vice ordförande utse Robin Kronvall (M),  

 
7. att till ledamöter utse 

Christina Jutterström (S) 

Cia Gad-Böckman (S) 
Per Markus Risman (V) 

Joakim Holmertz (C) 
Harald Klomp (KD) 

Magnus Malm (SD) 

 

8. att till suppleanter utse 
Jonas Sjögren (S) 

Annie Larsson (V) 

Ola Lindberg (UP) 
Kristina Borodina (M) 

Anders Westerlind (L) 

Inkomna nomineringar 

att styrelsen för Uppsala hem AB ska bestå av 9 ledamöter och 5 suppleanter, 

att till ägarombud utse Erik Pelling (S),  

att till ersättare för ägarombud utse (Ehsan Nasari (C) 



Sida 24 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

att till ledamot tillika ordförande utse Elnaz Alizadeh (S), 
att till ledamot tillika förste vice ordförande utse Rolf Samuelsson (MP),  
att till ledamot tillika andre vice ordförande utse Robin Kronvall (M),  

att till ledamot tillika tredje vice ordförande utse Per Markus Risman (V),  
att till ledamöter utse 
Christina Jutterström (S) 

Cia Gad-Böckman (S) 

Joakim Holmertz (C) 
Harald Klomp (KD) 

Magnus Malm (SD) 
 

att till suppleanter utse 

Jonas Sjögren (S) 

Annie Larsson (V) 
Ola Lindberg (UP) 
Kristina Borodina (M) 

Anders Westerlind (L) 

Yrkanden 

Jonas Segersam (KD), Sussie Åhlander (L), Madeleine Andersson (M), Mats Åhlund (C) 

och David Perez (SD) yrkar avslag på att utse tredje vice ordförande i bolaget. 

Hanna Viktoria Mörck (V) yrkar att utse Per Markus Risman (V) som tredje vice 
ordförande i bolaget.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att valberedningen bifaller 

Jonas Segersams (KD) med fleras yrkande. 

Reservation 

Agneta Gille (S), Hanna Viktoria Mörck (V) och Klara Ellström (MP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för att utse Per Markus Risman (V) en tredje vice ordförande i 

bolaget.  

 

 

 

  



Sida 25 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 23  

Val till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB 2023-
2026, organisationsnummer 556831-8348 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att styrelsen för Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB ska bestå av 2 ledamöter och 
1 suppleant, 

2. att till ägarombud utse Erik Pelling (S),  

3. att till ersättare för ägarombud utse Ehsan Nasari (C),  

4. att till ledamot tillika ordförande utse Elnaz Alizadeh (S), 

5. att till ledamot utse Rolf Samuelsson (MP),  

6. att till suppleant utse Robin Kronvall (M).  

 

 

 

  

 

  



Sida 26 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 24  

Val till Uppsalahem Elmer AB 2023-2026. 
organisationsnummer 556862-0453 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att styrelsen för Uppsalahem Elmer AB ska bestå av 2 ledamöter och 1 
suppleant, 

2. att till ägarombud utse Erik Pelling (S),  

3. att till ersättare för ägarombud utse Ehsan Nasari (C),  

4. att till ledamot tillika ordförande utse Elnaz Alizadeh (S), 

5. att till ledamot utse Rolf Samuelsson (MP),  

6. att till suppleant utse Robin Kronvall (M). 

 

 

 

 

  

 

  



Sida 27 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 25  

Val till Kretia 2 Fastighets AB 2023-2026, 
organisationsnummer 556938-3929 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att styrelsen för Kretia 2 Fastighets AB ska bestå av 2 ledamöter och 1 
suppleant, 

2. att till ägarombud utse Erik Pelling (S),  

3. att till ersättare för ägarombud utse Ehsan Nasari (C),  

4. att till ledamot tillika ordförande utse Elnaz Alizadeh (S), 

5. att till ledamot utse Rolf Samuelsson (MP),  

6. att till suppleant utse Robin Kronvall (M). 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



Sida 28 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 26  

Val till Uppsala Kommuns Fastighets AB 
(UKFAB) 2023-2026,  
organisationsnummer 556099-5077 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att bordlägga ärendet. 

 

 

 

 

  

 

  



Sida 29 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 27  

Val till Uppsala Kommuns Industrihus 
Förvaltnings AB, 2023-2026, 
organisationsnummer 556396-3403 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att bordlägga ärendet. 

 

 

 

 

  

 

  



Sida 30 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 28  

Val till Uppsala kommun 
Utvecklingsfastigheter AB (UTAB) 2023-2026, 
organisationsnummer 556162-6606 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att bordlägga ärendet. 

 

 

 

 

  

 

  



Sida 31 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 29  

Val till Uppsala Kommuns Industrihus Cykeln 
AB, 2023-2026,  
organisationsnummer 556445-3859 

KSN-2022-03285 

Beslut  

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att bordlägga ärendet. 

 

 

 

  

 

  



Sida 32 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 30  

Val till Uppsala Kommun Skolfastigheter AB 
2023-2026,  
organisationsnummer 556911-0751 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att styrelsen för Uppsala Kommun Skolfastigheter ska bestå av 9 ledamöter 

och 5 suppleanter, 

2. att till ägarombud utse Erik Pelling (S),  
3. att till ersättare för ägarombud utse Ehsan Nasari (C),  

4. att till ledamot tillika ordförande utse Hanna Victoria Mörck (V),  
5. att till ledamot tillika vice ordförande utse Jonas Petersson (C),   

 

6. att till ledamöter utse 

Andreas Larsson (S) 

Göran Hedefalk (S) 
Babikir El Obeid (S) 
Kristina Paldanius Engström (S) 

Fredrik Hultman (M) 

Maris Rasul (M) 

Lena Schläger (KD), 

 

7. att till suppleanter utse 

Sandra Sangwan (S) 
Oskar Reimer (MP) 

Ulf Tillman (UP) 

Sara Vamne (C) 
Camilla Westerborn (L) 

 

 



Sida 33 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 31  

Val till Uppsala Parkerings AB 2023-2026, 
organisationsnummer 556044-4498 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 
mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att styrelsen för Uppsala Parkering AB ska bestå av 7 ledamöter och 5 

suppleanter, 

2. att till ägarombud utse Erik Pelling (S),  
3. att till ersättare för ägarombud utse Ehsan Nasari (C),  
4. att till ledamot tillika ordförande utse Paul Eskilsson (MP), 

5. att till ledamot tillika vice ordförande utse Gunnar Hedberg (M), 
 

6. att till ledamöter utse 
Helena Olsson (S) 

Göran Olsson (S) 

Sadeq Dehqan (V) 

Fred Pour Aziz (C) 

Ian Engblom (KD), 
 

7. att till suppleanter utse 
Arne Nordesjö (S) 

Aymane Ruguigui (S) 

Karin Sundequist (V) 
Mats Hägglund (M) 
Anna Rosenlund (C) 

 

 



Sida 34 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 32  

Val till Uppsala Vatten och Avfall AB 2023-
2026, organisationsnummer 556025-0051 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall ska bestå av 11 ledamöter och 7 
suppleanter, 

2. att till ägarombud utse Erik Pelling (S),  

3. att till ersättare för ägarombud utse Ehsan Nasari (C),  

4. att till ledamot tillika ordförande utse Rickard Malmström (MP), 

5. att till ledamot tillika förste vice ordförande utse Monica Östman (S),  

6. att till ledamot tillika andre vice ordförande utse Cecilia Hamenius (KD),  
 

7. att till ledamöter utse 

Christian Strietzel (S) 
Moa Wikén (S) 

Elin Vestman (S) 
Kim Eklöf (V) 

Lars Harlin (M) 

Christer Lydig (M) 

Örjan Berglund (C) 
Wouter Voortman (SD), 

 

8. att till suppleanter utse 
Rolf Eriksson (S) 

Peter Lövgren (S) 
Erik Wiklund (V) 

Johan Ulin (UP) 
Sari Hedlund (M) 
Madelene Svensson (KD) 

Peter Söderlund (L) 



Sida 35 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 33  

Val till Uppsala stadsteater AB 2023-2026, 
organisationsnummer 556009-4095 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att styrelsen för Uppsala Stadsteater ska bestå av 11 ledamöter och 7 
suppleanter, 

2. att till ägarombud utse Erik Pelling (S),  

3. att till ersättare för ägarombud utse Ehsan Nasari (C),  

4. att till ledamot tillika ordförande utse Agneta Gille (S), 

5. att till ledamot tillika vice ordförande utse Leo Jager (L),   

 
6. att till ledamöter utse 

Bo Östen Svensson (S) 

Thomas Lindh (S) 
Alexandra Valdez (V) 

Jari Kujansuu (V) 
Küllike Montgomery (MP) 

Mats Hansén (M) 

Ann-Sofie Hååg (C) 

Ingalill Aronsson (KD) 
Jan-Olov Råman (SD), 

 

7. att till suppleanter utse 

Tom Sandstedt (S) 

Caj Rönnbäck (S) 

Elisabeth Ström (S) 

Andrej Sobkowiak (S) 

Margareta Fernberg (M) 

Olga Granlöf (C) 

Ella Oatridge (L) 



Sida 36 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 34  

Val till Uppsala kommun Arenor och 
Fastigheter AB 2023-2026, 
organisationsnummer 556457-1452 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att styrelsen för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB ska bestå av 13 

ledamöter och 5 suppleanter, 

2. att till ägarombud utse Erik Pelling (S),  
3. att till ersättare för ägarombud utse Ehsan Nasari (C),  

4. att till ledamot tillika ordförande utse Peder Granath (S), 
5. att till ledamot tillika förste vice ordförande utse Karin Karelius (V),  
6. att till ledamot tillika andre vice ordförande utse Kristian P Ljungberg (M), 

 

7. att till ledamöter utse 

Ingrid Pineiro (S) 
Eduardo Bachelet (S) 
Anders Forssell (S) 

Huseyin Alpergin (V) 

Anders Gustafsson (MP) 
Staffan Linder (M) 

Curt Malmenstedt (C) 

Martin Eliasson (KD) 

Mats Dafnäs (L) 

Kent Kumpula (SD),  

 

8. att till suppleanter utse 
Najat Abdulkarim (S) 

Olle Bolkeus (S) 

Tobias Nordquist (V) 

Tuula Österholm (M) 

Kenny Jonsson (C) 



Sida 37 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 35  

Val till Uppsala Konsert och Kongress AB 2023-
2026, organisationsnummer 556414-8301 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress AB ska bestå av 7 ledamöter 
och 3 suppleanter, 

2. att till ägarombud utse Erik Pelling (S),  

3. att till ersättare för ägarombud utse Ehsan Nasari (C),  

4. att till ledamot tillika ordförande utse Lisa Skiöld (V), 

5. att till ledamot tillika vice ordförande utse Magnus Wikberg (KD),  

 
6. att till ledamöter utse 

Johan Pelling (S) 

Kristina Alfredsson (S) 
Bengt Sandblad (S) 

Håkan Tribell (M) 

Josefin Berglund (C), 

 

7. att till suppleanter utse 
Birgitta Holmlund (S) 

Natalia Fermin Acosta (V) 
Anders Nordström (L) 

 

 

 

 

 



Sida 38 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 36  

Val till Uppsala bostadsförmedling AB 2023-
2026, organisationsnummer 556109-6628 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att styrelsen för Uppsala bostadsförmedling ska bestå av 7 ledamöter och 4 
suppleanter, 

2. att till ägarombud utse Erik Pelling (S),  

3. att till ersättare för ägarombud utse Ehsan Nasari (C),  

4. att till ledamot tillika ordförande utse Anna Bergström (V), 

5. att till ledamot tillika vice ordförande utse Thord Hägg (M), 

 
6. att till ledamöter utse 

Erik Andersson (S) 

Lena Lind (S) 
Johan Källarsson (S) 

Hans Kårholm (C) 

Åsa Samuelsson (KD), 

 

7. att till suppleanter utse 

Birgitta L Johansson (S) 

Mathias Bjerkhaug (S) 

Andreas Celan (M) 

Olivia Karlsson (C) 

 

 

 

 



Sida 39 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 37  

Val till Destination Uppsala AB 2023-2026, 
organisationsnummer 556457-1460 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 
mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att styrelsen för Destination Uppsala AB ska bestå av 3 ledamöter, 

2. att till ägarombud utse Linda Eskilsson (MP),  

3. att till ersättare för ägarombud utse Ehsan Nasari (C),  
4. att till ledamot tillika ordförande utse Erik Pelling (S), 
5. att till ledamot utse Tobias Smedberg (V) och Therez Almerfors (M). 

 

 

 

 

  

 

  



Sida 40 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 38  

Val till Uppsala Innovation Centre AB 2023-
2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att till ombud utse Erik Pelling (S).  

 

 

 

 

 

  

 

  



Sida 41 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 39  

Val till Svenska kommunförsäkrings AB 2023-
2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att bordlägga ärendet.  

  

 

  



Sida 42 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 40  

Val till uppdrag gällande borgerlig begravning 
2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att till särskilt ombud i begravningsfrågor nominera Arne Nordesjö (S),  
2. att till ombudsersättare i begravningsfrågor nominera Lars Göransson (KD),  

3. att till borgerlig begravningsförrättare utse  

Peter Söderman (S),  

Tone Tingsgård (S), 

 Inger Söderberg (M), 

 Peter Nordgren (L). 

 

 

 

 

  

 

  



Sida 43 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 41  

Val till Bror Hjortsstiftelsen 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att Bror Hjortsstiftelsen ska bestå av 5 ledamöter och 5 suppleanter, 

2. att till ledamot tillika ordförande utse Torsten Rehn (V), 
3. att till ledamot tillika vice ordförande utse Kjell Blückert (KD),  
4. att till ledamöter utse  

Max Viktorsson (S), 

Bernth Nyström (S) 

Agneta Lydig (M), 

 

5. att till suppleanter utse 

My Myunghee (S) 
Ulf Widell (S) 
Gunnel Borgegård (L) 

Barbro Möller (C) 
(Vakant). 

 

 

 

 

 

  

 



Sida 44 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 42  

Val till Delegationen för Stiftelsen Jälla 
Egendom 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom ska bestå av 5 ledamöter och 3 
suppleanter, 

2. att till ledamot tillika ordförande utse Ulrik Wärnsberg (S), 

3. att till ledamot tillika vice ordförande utse Joanna Hassan (KD),  

4. att till ledamöter utse  

Max Viktorsson (S) 

Stina Bergström (MP) 

Mattias Jansson (M), 

 

5. att till ersättare utse 

Björn Lind (V) 

Holger Patriksson (S) 

Mia Nordström (C) 

 

 

 

 

 

  

 

  



Sida 45 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 43  

Val till Fanstafonden 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att till ledamot utse Birgitta Erixon (S),  

2. att till ersättare utse Britt-Marie Gustavsson (M). 

  



Sida 46 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 44  

Val till Fyrisåns vattenförbund 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att till ombud utse Rickard Malmström (MP) och Lars-Gunnar Gardetoft (KD),  

2. att till ersättare för ombud utse Kim Eklöf (V) och Sussie Åhlander (L),  
3. att till ledamöter nominera Klara Ellström (MP) och Gustav Tällberg (C),  
4. att till ersättare för ledamöter nominera Anette Fischer (V) och Ulf Åström (M). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Sida 47 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 45  

Val till Kommittén för utdelning från 
donationsstiftelserna 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. att bordlägga ärendet.  

Inkomna nomineringar 

att till ledamot tillika ordförande utse Birgitta L Johansson (S), 

att till ledamot tillika vice ordförande utse Krister Allard(M),  

att till ledamöter utse 
Inga-Lill Sjöblom (S) 

Rezene Tesfazion (S)  
Sabina Bergstedt (S) 
Fanny Perez Aronsson (V) 

Carin Ohlin (V) 
Saga Karlsson (MP) 

Inger Liljeberg Kjellson (M) 

Rigmor Stenmark (C) 

Egmont Mika (KD) 

Nils Owe Bejermyr (KD) 
Anders Nordström (L) 
Mattias Jansson (SD) 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktige har att utse 13 ledamöter i Kommittén för utdelning av 
donationsstiftelserna. Valberedningen har emottagit 14 nomineringar och beslutar 

därmed att föreslå kommunfullmäktige att bordlägga ärendet.  

 

 

  



Sida 48 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 46  

Val av gode män för lantmäteriförrättningar 
2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 
mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att 4 gode män för lantmäteriförrättning ske utses,  

2. att till gode män för lantmäteriförrättning utse 

Ylva Stadell (S) 
Anna Johansson Dahl (V) 
Markus Lagerquist (M) 

Anders A Aronsson (L) 

 

 

 

 

 

  

 

  



Sida 49 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 47  

Val till Medaljdelegationen 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att Medaljdelegationen ska bestå av 5 ledamöter,  

2. att till ledamot tillika ordförande utse Klas-Herman Lundgren (S),  
3. att till ledamot tillika vice ordförande utse Magnus Åkerman (M),  

4. att till ledamöter utse Carl Lindberg (S), Ilona Szatmari Waldau (V) och 

Margit Borgström (KD).  

  



Sida 50 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 48  

Val till Mälardalsrådet 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 
 

1. att till ledamöter utse Erik Pelling (S), Hanna Victoria Mörck (V) och Jonas 
Segersam (KD, 

2. att till ersättare utse Eva Christiernin (S), Linda Eskilsson (MP) och Ehsan Nasari 

(C).  

 

  



Sida 51 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 49  

Val till samarbetsnämnd för Uppsala garnison 
2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att till ledamot utse Erik Pelling (S),  
2. att till ersättare utse Therez Almerfors (M).  

 

 

 

 

  

 

  



Sida 52 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 50  

Val till Mälarens vattenvårdsförbund 2023-
2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att till ombud utse Anette Fischer (V), 
2. att till ersättare för ombud utse Tor Bergman (M),  

3. att till ledamot nominera Rickard Malmström (MP),  

4. att till ersättare för ledamot nominera Mats B Andersson (M).  

 

 

 

 

 

  

 

  



Sida 53 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 51  

Val till Samordningsförbund Uppsala läns 
styrelse 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att till ledamot tillika ordförande utse Mattias Kristenson (S), 
2. att till ersättare utse Evelina Solem (KD).  

 

 

 

 

  

 

  



Sida 54 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 52  

Val till Stiftelsen för Dag 
Hammarskjöldbiblioteket 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att till ledamot tillika ordförande utse Erik Andersson (S), 
2. att till ledamot utse Anna-Karin Westerlund (M), 

3. att till suppleanter utse Kerstin Andersson (L) och (Vakant) 

 

 

 

 

 

  

 

  



Sida 55 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 53  

Val till Stiftelsen Ubbo 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att till ledamot utse Agneta Gille (S),  

2. att till suppleant utse Thomas Tjäder (M).  

 

 

 

  



Sida 56 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 54  

Val till Stiftelsen för rikssalens 
omhänderhavande 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

 

1. att till ledamot utse Klas-Herman Lundgren (S),  

2. att till ersättare utse Magnus Åkerman (M).  

 

 

 

 

  

 

  



Sida 57 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 55  

Val till Upplandsstiftelsens stämma 2023-2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att till ombud utse Rafael Waters (S), 

2. att till ersättare för ombud utse Anders A. Aronsson (L) 

 

 

 

  



Sida 58 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 56  

Val till Uppsala läns pensionsstiftelse 2023-
2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att till representanter utse Erik Pelling (S), Tobias Smedberg (V) och Therez 
Almerfors (M).  

 

 

 

  

 

  



Sida 59 (59) 

 

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 

Protokoll 2022-12-08 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 

Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet. 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 57  

Val till Östra Sveriges luftvårdsförbund 2023-
2026 

KSN-2022-03285 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta för 

mandatperioden den 1 januari 2023 till den 31 december 2026 

1. att till ombud utse Anette Fischer (V), 
2. att till ersättare för ombud utse Lina Fernström (C).  

 

 

 

  

 

 


