
 KOMMUNFULLMÄKTIGE 
   

 2016-12-08 
 
 
ANMÄLNINGSÄRENDEN 
  
 
Anmäls underrättelser om antagande av detaljplan enligt 5 kap. §§ 29,30 och 35-37 plan- 
och bygglagen 
Detaljplan för kv S:t Per, Uppsala kommun (KSN2015-1149) 
 
Detaljplan för kv Vimpeln, del av, Uppsala kommun (KSN-2014-0672) 
 
Handlingar vid kommunfullmäktiges anslagstavla 
 
Anmälan av protokoll 
Protokoll från Stiftelsen Jälla egendom 2016-11-01 (KSN-2016-0660) handling 
 
Anmälan av ej verkställda beslut 
Rapport till kommunfullmäktige från äldrenämnden av ej verkställda gynnande beslut enligt 
socialtjänstlagen per 30 september 2016 (KSN-2016-2563) handling 
 
Anmälan av dom 
Dom från Mark- och miljödomstolen om överklagande av detaljplan för norra Bäcklösa (KSN-
2014-0601) handling 
 
Redovisning av motioner som lämnats in vid sammanträdet den 7-8 november:  
Motion av Mohamad Hassan (L) om att inrätta naturreservat i Stabby Backe. (KSN-2016-2357) handling  
 
Motion av Mia Nordström och Karin Ericsson (båda C) om att underlätta för fotgängare och 
cyklister.(KSN-2016-2358) handling 
 
Motion av Stefan Hanna och Anne Lennartsson (båda C) om att göra om den årliga gymnasiemässan till 
en yrkes- och utbildningsmässa. (KSN-2016-2359) handling 
 
Motion av Stefan Hanna (C) om fler parkbänkar för äldre. (KSN-2016-2360) handling 
 
Motion av Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda Fl) angående avkodning av könsprefix vid 
politiska förtroendeuppdrag och arbete i offentlig förvaltning. (KSN-2016-2361) handling 
 
Motion av Christopher Lagerqvist (M), Anna Manell (L) och Martin Wisell (KD) om 
utvecklingsmöjligheter för alla lärare. (KSN-2016-2362) handling 
 
 
Besvarade interpellationer som medgivits vid sammanträdet den 7-8 november redovisas på 
fullmäktiges hemsida: 
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/organisation/ledning/kommunfullmaktige/moten/2016/12-
december-2016/ 
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ANMÄLNINGS- OCH BESLUTSÄRENDEN 
 
Avsägelser förtroendevalda (kursiv stil inkomna efter valberedningens sammanträde): 
 
Miljö och 
hälsoskyddsnämnden 

Ledamot Leo Jager (S) Från och med 1 januari 
2017 

Arbetsmarknadsnämnden Ledamot Björn Christiernin (S)  

Socialnämnden Ersättare Ann-Sofie 
Henriksson 

(L) Från och med 1 januari 
2017 

Räddningsnämnden Ersättare Margareta Inninger (S)  

Räddningsnämnden Ersättare Sara Ivarsson (L)  

Kommunfullmäktige Ersättare Sanna Eliasson (S)  

Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

Ledamot Sanna Eliasson (S)  

Socialnämnden Ledamot 
tillika 2:e vice 
ordförande 

Mohamad Hassan (L) Från och med 1 januari 
2017 

Idrotts- och fritidsnämnden Ledamot 
tillika 2:e vice 
ordförande 

Markus Lagerqvist (M) Från och med 1 januari 
2017 

Socialnämnden  Ledamot Leif Boström  (KD) Från och med 1 januari 
2017 

Socialnämnden  Ersättare Åsa Samuelsson (KD) Från och med 1 januari 
2017 

Idrotts- och fritidsnämnden Ledamot Hélène Brodin 
Rheindorf 

(M) Från och med 1 januari 
2017 

Utbildningsnämnden Ledamot Madeleine 
Andersson 

(M) Från och med 1 januari 
2017 

 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
att bevilja begärda avsägelser.  
 
 
Inlämnade interpellationer från: 
Interpellation av Martin Wisell (KD) angående kostnader för neddragningar inom LSS (KSN-
2016-2417) handling 
 
Interpellation av Stefan Hanna (C) om remissvar angående vinster i välfärden (KSN-2016-2564) 
handling 
 
Interpellation av Simon Alm (SD) om att inte uppmuntra till terrorism (KSN-2016-2565) 
handling 
 
Interpellation av Christopher Lagerquist (M) om bristen på förskoleplatser under våren. 
(KSN2016-2580) handling 
 
Interpellation av Jonas Segersam (KD) om kommunala ordningsvakter (KSN-2016-2581) 
handling 
 
Interpellation av Hannes Beckman (M) om majoritetens ensidiga parkeringspolitik (KSN-2016-
2583) handling 
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Interpellation av Jonas Segersam (KD) om palliativ vård (KSN-2016-2584) handling 
 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 
30 januari 2017. 
 
 
Inlämnade motioner från: 
Mohamad Hassan (L) om att flytta förvaltningar för en levande landsbygd (KSN-2016-2527) 
handling (Obs! Motionen lämnades in till kommunledningskontoret 2015-09-01 men missades 
att registreras. Registrerades i efterhand 2016-12-02 och anmäls nu till kommunfullmäktige efter 
samråd med Liberalernas politiska sekreterare.) 
 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
 
 


