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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 
kommunfullmäktiges sammanträde den 25 
januari 2021 

Plats och tid  
Beredningen har skett digitalt under vecka 3. 

Paragrafer 

1-3 

Beslutande 

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

  

Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 
Sammanställning av nomineringar 2021-01-22 
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Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 
Sammanställning av nomineringar 2021-01-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 1  

Avsägelser och entlediganden 25 januari 2020 
KSN-2021-00092 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att entlediga Victor Landing (KD) från uppdraget som ersättare i 
äldrenämnden, 

2. att entlediga Freija Carlsten (C) från uppdraget som ledamot i plan- och 
byggnadsnämnden, 

3. att entlediga Catrin Johansson (S) från uppdraget som ledamot i 
räddningsnämnden  

4. att entlediga Victor Zhao-Jansson (C) från uppdraget som ledamot i 
Uppsalahem AB från och med 1 mars 2021 

5. att entlediga Eva Christiernin (S) från uppdraget som ledamot tillika 
ordförande i socialnämnden, 

6. att entlediga Pavlos Cavelier(S) Bizas från uppdraget som ledamot i 
arbetsmarknadsnämnden, 

7. att entlediga Martin Viredius (S) från uppdraget som ersättare i 
arbetsmarknadsnämnden 

8. att entlediga Asal Gohari (S) från uppdraget som ledamot i 
utbildningsnämnden 
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Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 
Sammanställning av nomineringar 2021-01-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 2  

Fyllnadsval vid kommunfullmäktige 25 januari 
2021 
KSN-2021-00092 

Beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att utse Eva Christiernin (S) till kommunalråd på 70 procent, 
2. att utse Eva Christiernin (S) till ledamot tillika ordförande i äldrenämnden, 
3. att utse Eva Christiernin (S) till ledamot i krisledningsnämnden, 
4. att utse Eva Christiernin (S) till ledamot i Uppsala Stadshus AB:s styrelse,  
5. att utse Eva Christiernin (S) till ersättare i Mälardalsrådet 
6. att utse Martin Viredius (S) till ledamot i arbetsmarknadsnämnden, 
7. att utse Lena Graungaard Lindahl (S) till ersättare i arbetsmarknadsnämnden, 
8. att utse Catrin Johansson (S) till ersättare i gatu- och samhällsmiljönämnden,  
9. att utse Pavlos Cavelier Bizas (S) till ersättare i kommunstyrelsen, 
10. att utse Pavlos Cavelier Bizas (S) till ledamot i utbildningsnämnden, 
11. att utse Juni Malmberg (MP) till ersättare i kulturnämnden, 
12. att utse Victor Zhao-Jansson (C) till ledamot i plan- och byggnadsnämnden, 
13. att utse Asal Gohari (S) till ledamot tillika ordförande i socialnämnden, 
14. att utse Ylva Lindahl (MP) till ledamot i valnämnden, 
15. att utse Mark Schnider (S) till ledamot i räddningsnämnden 
16. att utse Anton Wallgren (C) till suppleant i Uppsala kommun Arenor och 

Fastigheter ABs styrelse 
17. att utse Salvador Rincon Amat (MP) till suppleant i Uppsala Bostadsförmedling 

AB:s styrelse, samt 
18. att bordlägga valen av en ledamot (MP) i kommunrevisionen, en ersättare (KD) 

i äldrenämnden, en ledamot (C) i Uppsalahem AB:s styrelse från och med den 1 
mars 2021 och en ledamot (S) i kommittén för utdelning från 
donationsstiftelserna. 
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Kommunfullmäktiges valberedning Datum: 
Sammanställning av nomineringar 2021-01-22 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 3  

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 (KD) och en nämndeman (SD) vid 
Uppsala tingsrätt. 
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