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Kommunfullmäktige 

Övriga valärenden 

Kommunledningskontoret har tagit emot följande avsägelser från förtroendevalda som 

kommunfullmäktige bör besluta om vid sammanträdet den 15 oktober 2018: 

 

- Jan-Olov Sjölund (M) från uppdraget som nämndeman vid Uppsala tingsrätt från den 4 

december 2018. 

- Victor Olofsson (S) från uppdraget som nämndeman vid Uppsala tingsrätt. 

- Anna Manell (L) från uppdraget som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Nordbankens 

donation Upplandsbanken 12 i Uppsala. 

 - Håkan Tribell (M) från uppdraget som ersättare i plan- och byggnadsnämnden. 

 - Malin Ahlström (M) från uppdraget som styrelseledamot i Vatten och Avfall AB. 

 - Awring Koyi (S) från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden. 

- My Lilja (S) från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i 

socialnämnden från den 1 november 2018. 

 

Inräknat ovanstående avsägelser har därmed kommunfullmäktige möjlighet att göra följande 

fyllnadsval: 

 

- nämndeman vid Uppsala tingsrätt efter Soledad Quintana (FI) för perioden 2018-10-15 

– 2019-12-31.  

- nämndeman vid Uppsala tingsrätt efter Emmamaj Vestlin (S) för perioden 2018-10-15 – 

2019-12-31.  

- nämndeman vid Uppsala tingsrätt efter Victor Olofsson (S) för perioden 2018-10-15 – 

2019-12-31. 

- nämndeman vid Uppsala tingsrätt efter Niclas Broberg (V) för perioden 2018-10-15 – 

2019-12-31.  

- nämndeman vid Uppsala tingsrätt efter Maria Opoku (V) för perioden 2018-10-15 – 

2019-12-31.  

- nämndeman vid Uppsala tingsrätt efter Jan-Olov Sjölund (M) för perioden 2018-12-05 

– 2019-12-31. 

- ledamot i styrelsen för Stiftelsen Nordbankens donation Upplandsbanken 12 i Uppsala 

efter Anna Manell (L) för perioden 2018-10-15 – 2018-12-31. 



- ledamot i idrotts- och fritidsnämnden efter Ida Netzel (MP) för perioden 2018-10-15 – 

2018-12-31. 

- ersättare i plan- och byggnadsnämnden efter Håkan Tribell (M) för perioden 2018-10-

15 – 2018-12-31. 

- styrelseledamot i Vatten och Avfall AB efter Malin Ahlström (M) för perioden 2018-

10-15 – 2018-12-31. 

- ersättare i utbildningsnämnden efter Awring Koyi (S) för perioden 2018-10-15 – 2018-

12-31. 

- ledamot i socialnämnden efter My Lilja (S) för perioden 2018-11-01 – 2018-12-31. 

- hemställa hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att utse ersättare i 

kommunfullmäktige efter My Lilja (S) från den 1 november 2018. 

 

Valärenden till det konstituerande sammanträdet kommer inte beredas genom en valberedning 

men det kommer finnas möjlighet att vid sammanträdet nominera kandidater till posterna. 

 

Sekretariatet tar gärna emot nomineringar i förväg av praktiska skäl men nomineringarna 

måste ändå lyftas muntligt vid sammanträdet. 


