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Lisbeth Bolin (C), tjänstgör för Göran Eriksson (C) 

Mari Lindros (C), tjänstgör för Leif Zetterberg (C) 

Helén Embretsén (KD) 
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Tjänstemän Tobias Arvidsson, kommundirektör 
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Justerare Helene Cranser (S), Anders Cyrillus (L) 
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§ 89   

Mötets öppnande 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Helene Cranser (S) och Anders Cyrillus (L) till 

justerare av dagens protokoll.  

2. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning med följande 

korrigering och konstaterar att kungörelse skett i laga ordning. 

- Utgår: Ärende 2, Medborgarförslag: Förändring av regler för 

reseersättning för gymnasieelever som studerar i Västerås.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige förrättar upprop, väljer två ledamöter att jämte 

ordförande justera protokollet, godkänner dagordningen samt konstaterar att 

kungörelse skett i laga ordning. 

Ordförande beslutar att ärende 2; Medborgarförslag: Förändring av regler 

för reseersättning för gymnasieelever som studerar i Västerås utgår. Detta då 

förslaget inte bedöms ligga inom kommunfullmäktiges kompetensområde.  

______________ 
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§ 90 Dnr 2018/00575  

Anmälan av nytt medborgarförslag: Gatubelysning i 
Söderskogen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.   

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår 

belysningen i Söderskogen i Skokloster ska utökas samt att 

ansvarsförhållandena avseende belysningen ska förändras då samfälligheten 

i området inte har möjlighet att hantera kostnaderna för en utökad belysning.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansliet, för beredning och till hemsidan 
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§ 91 Dnr 2017/00623  

Svar på medborgarförslag: Bygg ut skateparken 
mellan Fridegård och ishallen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslagets förslag under 

förutsättning att finansieringen beviljas i budgetarbetet.  

Sammanfattning  

I medborgarförslaget som inkommit föreslås att skateparken mellan 

Fridegårdsgymnasiet och ishallen ska byggas ut. Skateparken framhålls som 

ett mycket lyckat projekt för barn och ungdomar och kan, enligt 

förslagsställaren, utvecklas och utökas då den i dagsläget är trång.  

Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget bifalls. Diskussioner om att 

bygga ut skateparken har förts sedan en tid mellan kultur- och 

livsmiljöavdelningen och tekniska avdelningen och bedömningen är att en 

utbyggnad skulle vara positiv. Detta då parken är en naturlig mötesplats för 

många unga. Dessutom har kickbikes, utöver skateboard, blivit populärt och 

skateparken skulle behöva anpassas till detta. Utöver en utbyggnad av 

skateparken skulle en allmän uppsnyggning av området också vara önskvärt, 

för att göra det till en levande mötesplats i centrum.  

En mycket grov kostnadsbedömning, som är också är beroende av vilken 

typ av utförande man väljer avseende skateparken och av hur mycket man 

vill satsa på området i övrigt, är att en utbyggnad av skateparken och en 

upprustning av området skulle kosta omkring 1,8 miljoner kronor. Dessa 

medel saknas i dagsläget. Därför föreslår förvaltningen också att 

utbyggandet av skateparken får finansieras i 2020 års budget. Detta skulle 

också medföra en rimlig tidplan för planering och projektering.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-09-17 § 175 

Protokollsutdrag KSAU 2018-09-04 § 150 

Tjänsteskrivelse 2018-08-03 

Medborgarförslag 2017-10-09 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren 

Tekniska avdelningen, för verkställighet 

Kultur- och livsmiljöavdelningen, för verkställighet 

Kansliet, till hemsidan och för uppföljning 
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§ 92 Dnr 2018/00097  

Svar på medborgarförslag: Förslag om nytt trafikljus 
över Stockholmsvägen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med anledning av de 

trafiksäkerhetsåtgärder som planeras att göras på platsen under hösten 2018.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om att kommunen 

installerar ett nytt trafikljus för passage över Stockholmsvägen vid 

övergångsstället mellan Sibylla och Hemköp.  

Tekniska avdelningen har tidigare identifierat platsen som viktig att åtgärda. 

Det planeras att under hösten 2018 bygga en smalare passage med refug i 

mitten av vägen, det planeras också att sätta upp blinkande 

övergångsställesskyltar (FIVÖ-skyltar).  

Det finns anledningar till varför tekniska avdelningen inte har föreslagit en 

trafiksignal. Kostnaden kan uppgå till 600tkr – 1000tkr, det tillkommer även 

en kostnad för drift- och underhåll samt eventuella trafikskador som kan 

uppkomma. Ett nytt el-abonnemang med el-dragning måste till. En annan 

anledning är att det är ganska trångt på ena sidan av gångbanan och det 

skulle troligtvis krävas en breddning av gångbanan. En enskild trafiksignal 

bör som oftast integreras med en trafiksignalerad vägkorsning. Om det finns 

en politisk vilja att föreslå trafiksignal behövs möjligheter och kostnader 

utredas ytterligare.  

Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås med anledning av de 

trafiksäkerhetsåtgärderna som planeras att göras under hösten 2018.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-09-17 § 176 

Protokollsutdrag tekniska 2018-09-03 § 61 

Tjänsteskrivelse 2018-06-05 

Medborgarförslag 2018-02-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars-Göran Bromander (S) yrkar att medborgarförslaget bifalls.  

Bengt Björkman (SD) yrkar att medborgarförslaget ska avslås.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) frågar om fullmäktige bifaller eller avslår 

medborgarförslaget och finner att förslaget avslås.  
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Protokollsanteckning 

Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Lars-Göran Bromander (S), 

Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Nina Manninen (S), Akasya 

Randhav (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), 

Hillevi Anderstedt (S), Inger Wallin (S). Maria Annell (S), Antonio Lopez 

(S), Jan Barrefors (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lars-Göran 

Bromanders (S) yrkande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren 

Tekniska avdelningen, för kännedom 

Kansliet, till hemsidan 
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§ 93 Dnr 2017/00669  

Svar på medborgarförslag: Bevilja busskort för 
asylsökande som fyllt 18 och går i skolan  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets förslag med hänvisning 

till att kommunen enligt lag inte får genomföra förslaget.  

Sammanfattning  

Förslagsställarna föreslår i sitt medborgarförslag att asylsökande skolelever 

med mer än sex kilometers resväg till skolan ska beviljas reseersättning. 

Förvaltningen föreslog tidigare, med hänvisning till barn- och 

utbildningsnämndens avgivna yttrande, att medborgarförslaget skulle avslås. 

Kommunstyrelsen återremitterade dock ärendet för ytterligare underlag 

inför beslut. Genom kontakter med barn- och utbildningsförvaltningen har 

ytterligare underlag tagits fram. (Se mer detaljerad beskrivning under 

rubriken Ärendet nedan.) 

Av den vidare utredningen framkommer att varje busskort kostar 

kommunen 5500 kronor. Föregående år omfattades 5 asylsökande elever av 

reglerna och hittills i år har endast en asylsökande elev ansökt om 

reseersättning. Rent ekonomiskt skulle kommunen således kunna bevilja 

asylsökande elever reseersättning.  

Dock förhindras kommunen av lagstiftningen att göra så. Kommunen får 

inte lov att ge understöd/ersättning till enskilda individer om inte lagen 

säger så att understöd/ersättning ska beviljas. Lagstiftningen när det gäller 

reseersättning baseras på att personer som har rätt till studiehjälp enligt 

studiestödslagen också har rätt till reseersättning. Eftersom de flesta 

asylsökande inte har laglig rätt till studiehjälp får kommunen inte lov att 

generellt bevilja reseersättning till asylsökande som har mer än sex 

kilometers resväg till skolan.  

Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås med hänvisning 

till lagstiftningens utformning.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-09-17 § 182 

Protokollsutdrag KSAU 2018-09-04 § 149 

Tjänsteskrivelse 2018-08-03 

Medborgarförslag  

Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-20 

Kommunstyrelsen 2018-04-23 § 110 

Beslut, barn- och utbildningsnämnden 2018-02-28 § 

______________ 
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Beslutet skickas till: 

Förslagställarna 

Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom 

Kansliet, till hemsidan 
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§ 94 Dnr 2017/00584  

Svar på motion: Miljövecka 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis motionen och uppdrar till 

kommunstyrelsen att genomföra en miljövecka år 2019, under förutsättning 

att finansieringen beviljas i 2019 års budgetarbete.  

Sammanfattning  

Fredrik Anderstedt, socialdemokraterna har inkommit med en motion, där 

det föreslås att miljöveckan åter skall genomföras med start 2018.  

En miljövecka har tidigare genomförts i samband med Earth Hour. Veckan 

växte fram och flera av kommunens verksamheter var engagerade. Det som 

gjorde att veckan sedan försvann var dels att få tjänstemän drev projektet 

utan tydlig förankring samt att det inte fanns egen budget för miljöveckan. 

Hållbarhets- eller miljövecka förekommer hos flera kommuner. Veckan är 

oftast ett samarbete mellan flera organisationer och syftar till att skapa 

aktiviteter, mötesplatser, tankar och diskussioner kring hållbarhet. 

Kommuner anordnar också en del av aktiviteterna, samt bidrar till att 

marknadsföra dessa i ett gemensamt program. Att låta organisationer och 

föreningar bidra kan ge kostnadsbesparingar, ökat utbud av aktiviteter och 

framförallt intressera fler människor.  

Förvaltningen föreslår att miljöveckan genomförs med start 2019 och 

finansieringen hanteras i budgetprocessen.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-09-17 § 174 

Protokollsutdrag KSAU 2018-09-04 § 148 

Tjänsteskrivelse 2018-03-14 

Motion 2017-09-24 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären 

Samtliga nämnder 

Kommundirektör, för verkställighet 

Plan och exploatering 

Kultur- och livsmiljö 

Kansliet, till hemsida och för uppföljning 
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§ 95 Dnr 2017/00578  

Svar på motion: Subventionerade resor för våra 
pensionärer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  

I september 2017 inkom Socialdemokraterna med en motion där det föreslås 

att Håbo kommun ska tillhandahålla tätortskort för pensionärer till en 

självkostnad av 100 kronor per månad. 

Som UL tidigare tillskrivit kommunen ryms inte rabatter till enskilda 

kundgrupper inom tillköpsmöjligheten. Detta innebär att kommunen står för 

de ekonomiska konsekvenserna att tillhandahålla subventionerade busskort. 

Likställighetsprincipen är av stor betydelse när kommuner fattar beslut om 

kommunala avgifter. De kommunmedlemmar som befinner sig i samma 

situation ska som utgångspunkt betala samma avgifter. Det finns många 

exempel där kommuner ger rabatter till barn och pensionärer när det gäller 

avgifter till kommunala anläggningar eller kommunala kommunikationer. 

Med dessa förutsättningar kan pensionärer ses som en grupp som generellt 

har sämre betalningsförmåga och utan att strida mot likställighetsprincipen 

få subventionerade bussresor. 

Motionens förslag att endast tillhandahålla ett subventionerat tätortskort för 

pensionärer kan ses som att kommunen i nuläget riktar mer insatser mot de 

pensionärer som bor i Bålsta tätort. Kommunens pensionärer på andra orter 

gynnas sannolikt inte av subventioneringen på samma sätt. 

Motionen och förvaltningens utredning lämnades för yttrande till vård- och 

omsorgsnämnden och till pensionärsrådet som båda föreslår att motionen 

avslås med anledning av det ovan förda. Förvaltningen föreslår att motionen 

avslås.  

En subventionering av busskort oavsett omfattning skulle innebära 

kostnadsökningar för kommunen. Kostnaderna för kommunal 

subventionering till pensionärskollektivet kan variera beroende på hur 

många som utnyttjar denna möjlighet. Det måste göras en politisk 

avvägning om hur kostnaderna ska finansieras om man önskar genomföra 

detta.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-09-17 § 177 

Protokollsutdrag KSAU 2018-09-04 § 147 
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Tjänsteskrivelse 2018-07-03 

Motion 2017-09-20 

Utredning 2018-03-12 

Vård och omsorgsnämndens beslut § 29/2018 

Håboalliansens yttrande 2018-05-08 

Yttrande pensionärsrådet § 31/2018 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionären 

Kansliet, till hemsida 
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§ 96 Dnr 2016/00629  

Bullerutredning Kraftleden - återrapportering uppdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna återrapporteringen av 

uppdraget och anser därmed uppdraget avslutat.  

Sammanfattning  

Tekniska avdelningen har fått i uppdrag att genomföra en bullerutredning på 

särskilt utsatta platser på Kraftleden samt vid behov projektera bullerplank 

på dessa platser. Tekniska avdelningen finner att inga fastställda riktvärden 

överskrids och att därmed inga bullerplank behöver byggas i rådande 

trafiksituation. En eventuell framtida ombyggnation av Kraftleden kommer 

att sänka hastigheten och få tung trafik att välja andra vägar vilket pekar på 

att bullernivåerna inte heller kommer att öka. Tekniska avdelningen anser 

därför att det inte finns behov av att projektera bullerplank utmed 

Kraftleden.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-09-17 § 162 

Protokollsutdrag tekniska 2018-06-18 § 46 

Tjänsteskrivelse 2018-05-25 

Beslut KF § 122, 2016-11-07 

Bullerutredning Sweco Environment AB, PM 01 – REV01, 2018-06-14 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen, för kännedom 

Kansliet, för uppföljning 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(25) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-10-01  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 97 Dnr 2018/00442  

Förslag och plan för energieffektivisering 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förvaltningens information 

om att energieffektiveringsåtgärder ingår i ordinarie underhållsplanering och 

drift och att en särskild plan för energieffektivisering därmed inte är 

motiverad. Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget är slutfört med 

hänvisning till förvaltningens redovisning 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har vid beslut om budget för 2016, KF 2015/00162 § 

92, gett kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att komma med förslag och 

plan på hur kommunen kan energieffektiviseras. Detta med syfte att mer 

effektivt använda skattepengar.  

Energieffektivisering är en del av underhållsplaneringen för kommunens 

fastighetsbestånd. Större och fastighetsövergripande åtgärder utförs som 

investeringar. Vid varje större renovering eller ombyggnation ses möjliga 

energieffektiveringsåtgärder alltid över. Underhållsplanen ska årligen 

godkännas av tekniska utskottet.  

Under de senaste åren har ett antal större energieffektiviseringsåtgärder 

utförts. Många åtgärder utförs också som löpande fastighetsdrift 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-09-17 § 165 

Protokollsutdrag tekniska 2018-06-18 § 43 

Sammanställning av genomförda och planerade åtgärder 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen, för kännedom 

Kansliet, för uppföljning 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(25) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-10-01  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 98 Dnr 2016/00281  

Nya bestämmelser för föreningsbidrag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Bestämmelser för 

föreningsbidrag i Håbo kommun, med korrigering av punkt 2.2. i enlighet 

med Michael Rubbestads (SD) ändringsyrkande.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare bestämmelser för 

föreningsbidrag i Håbo kommun 

Sammanfattning  

Förvaltningen har sedan återremissen hösten 2016 arbetat fram ett nytt 

förslag till nya bestämmelser för föreningsbidrag mm i Håbo kommun. En 

större utredning om stödet till föreningarna gjordes 2017 och under 2018 har 

dialog med föreningar skett. Förslaget innebär en ökad tydlighet och 

möjlighet till framförhållning för föreningarna. Förvaltningen föreslår 

kommunfullmäktige att anta bestämmelserna och att samtidigt upphäva 

tidigare bestämmelser.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-09-17 § 171 

Protokollsutdrag KSAU 2018-09-04 § 146 

Tjänsteskrivelse 2018-08-16 

2018-08-16, Remissvar från föreningar 

2018-08-16, Förslag till bestämmelser för föreningsbidrag i Håbo kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att raden "Exempel på en riksorganisation är 

Riksidrottsförbundet" på sidan 4 punkt 2.2. angående stödberättigad 

förening ska utgå för att göra dokumentet mer enhetligt.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till KS förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) frågar först om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut eller om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut med Michael Rubbestads (SD) 

ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut med Michael Rubbestads (SD) 

ändringsyrkande.  

______________ 
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Kommunfullmäktige    
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Beslutet skickas till: 

Kultur- och livsmiljöavdelningen 

Hemsidan (författningssamlingen) 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(25) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-10-01  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 99 Dnr 2018/00586  

Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämnden  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till taxor och avgifter vid Håbo 

bibliotek att gälla från 2018-11-01 och tillsvidare.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att detta förslag upphäver alla tidigare taxor 

och avgifter för Håbo Bibliotek. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att kopieringstaxan gäller kommunens alla 

förvaltningar.  

Sammanfattning  

En översyn av taxor och avgifter vid Håbo bibliotek har genomförts. Det har 

tidigare funnits flera beslut för olika medier vilket gör det i dag är svårt att 

avgöra vilket beslut som gäller.  

I många andra kommuner betalas avgifter direkt till biblioteken och det 

fungerar mycket bra för både medborgaren och verksamheten. Det innebär 

att eventuella skulder inte ingår i kommunens kravhantering.  

Biblioteket har arbetat fram tydligare rutiner för påminnelser och indrivande 

av skulder. Ett positivt resultat märks redan.  

Med anledning av ovan kommer nu ett förslag där alla avgifter är samlade 

för ett beslut gemensamt. Rutinen för betalning av avgifter ändras och sker 

efter beslut enbart direkt till biblioteket.  

Tidigare beslut om åldersgräns för lån av DVD till 16 år bör finnas kvar då 

avgifter för förkomna eller skadade exemplar är höga.  

För att motverka växande skulder föreslås en maxgräns på 100 kr, därefter 

spärras bibliotekskortet tills skulden är betald.  

Avdelningschef har rätt att besluta att fakturera och därmed ingår skulden i 

kommunens kravrutin och kan gå vidare till inkasso.  

Förvaltningen föreslår utifrån bilaga taxor och avgifter vid Håbo bibliotek 

från och med 2018-11-01 att gälla tillsvidare.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-09-17 § 172 

Protokollsutdrag KSAU 2018-09-04 § 144 

Tjänsteskrivelse 2018-08-16 

Taxor och avgifter vid Håbo bibliotek 2019 
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och livsmiljöavdelningen 

Ekonomienheten 

Hemsidan (författningssamlingen) 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(25) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-10-01  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 100 Dnr 2018/00669  

Förlängd mandatperiod för samordningsförbundet  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige förlänger mandatperioden för 

Samordningsförbundet till 2019-03-31.  

Sammanfattning  

Liselotte Grahn Elg (M) väcker frågan om att förlänga 

Samordningsförbundets mandatperiod så att den överensstämmer med 

förbundsordning.  

Samordningsförbundet Uppsala län arbetar för att utveckla samverkan 

mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet. Medlemmar i förbundet 

är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala samt länets 

åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, 

Älvkarleby, Östhammar. 

Från och med ordinarie val väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat 

från och med 1 april året efter det att val av fullmäktige region och 

kommuner har ägt rum.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 2018-09-17 § 190      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till förlängningen av mandatperioden 

för befintliga ledamöter och ersättare i samordningsförbundet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samordningsförbundet Uppsala län 

Kommunens representanter i samordningsförbundet 
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 Sammanträdesdatum  

 2018-10-01  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 101 Dnr 2018/00598  

Entledigande från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige samt ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden samt fyllnadsval  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Linnea Bjuhr (SD) från uppdrag som 

ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

2. Kommunfullmäktige entledigar Linnea Bjuhr (SD) från uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktige. 

3. Kommunfullmäktige utser Pia-Maria Larsson (SD) till ny ledamot i barn- 

och utbildningsnämnden i Linnea Bjuhrs (SD) ställe.   

Sammanfattning  

Linnea Bjuhr har begärt entledigande från uppdragen som ledamot i 

kommunfullmäktige samt i barn- och utbildningsnämnden.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) redovisar valberedningens 

nomineringar.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Barn- och utbildningsnämnden 

Vald 

Förtroendemannaregistret 

Länsstyrelsen 

Personalavdelningen 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(25) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-10-01  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 102 Dnr 2018/00572  

Fyllnadsval av nämndeman till Uppsala tingsrätt 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige utser Sven-Erik Svensson (C) till ny nämndeman 

vid Uppsala tingsrätt i Nihad Hodzic (C) ställe.    

Sammanfattning  

Nihad Hodzic (C) har begärt och beviljats entledigande från uppdraget som 

nämndeman vid Uppsala tingsrätt.  

Väljs för resterande del av mandatperioden 2015-19.  

Beslutsunderlag 

Beslut om entledigande   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Valberedningens ordförande Fred Rydberg (KD) redovisar valberedningens 

nominering.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Vald 

Förtroendemannaregistret 

Tingsrätten 

Personalavdelningen 

 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(25) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-10-01  

Kommunfullmäktige    
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§ 103 Dnr 2018/00483  

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
container för brännbart avfall på återvinningscentralen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att frågan anses besvarad.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) ställde, vid fullmäktiges sammanträde 2018-06-11, en 

fråga till kommunstyrelsens ordförande om verkställigheten av 

kommunstyrelsens beslut den 23 april 2018 om att återinföra container för 

brännbart avfall på återvinningscentralen. Frågan besvaras vid dagens 

sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, kommunfullmäktige 2018-06-11 § 88 

Enkel fråga 

______________ 

 


