
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VALBEREDNINGEN 

Sida 
1(3) 

Datum  
2022-02-15  

 
Valberedningen   
 
Plats och tid Folkets hus, Hällefors kl. 12.30–12.45 

Beslutande Ledamöter 
Allan Myrtenkvist (S), ordförande 
Maja Loiske (V) ersätts av Per Johansson (V) 
Ulrika Jonsson (M) 
Lars-Göran Zetterlund (C) ersätts av 
Margeurite Wase (C) 
Wilhelm Tham (GL) 
Madelene Jönsson (SD) 
 
 

 

 Ersättare, ej tjänstgörande 
- 

 

Övriga närvarande Nämnd- och utredningssekreterare Malin 
Bergkvist 

 

Justerare Ulrika Jonsson  
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret onsdag den 16/2 klockan 12.00 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 21-22 
 Malin Bergkvist  
   
 Ordförande 
 Allan Myrtenkvist  
   
 Justerare 
 Ulrika Jonsson   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Valberedning 
 
Sammanträdesdatum 2022-02-15 
    
Datum då anslaget sätts upp 2022-02-17 Datum då anslaget tas ned 2022-03-11 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Malin Bergkvist  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 21 
Fastställande av dagordningen 

Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist informerar om att Katja 
Ollila (V) har lämnat in en avsägelse för uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen. 
 
Vidare informerar nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist om att 
SMÅKOM informerat om att kommunen har möjlighet att nominera till 
styrelse, revision och/eller valberedning. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) yrkar att förslag på ny ledamot i 
kommunstyrelsen efter Katja Ollila samt förslag på nomineringar till 
SMÅKOM läggs till sist i genomgången av föregående protokoll, vilket 
bifalls. 
 
Med ovanstående fastställs dagordningen. 
 
§ 22 
Genomgång av föregående protokoll 

Ordförande Allan Myrtenkvist (S) går igenom föregående protokoll. 
 
Under genomgången nominerar ordförande Allan Myrtenkvist (S) Uta Riedel 
(S) som ny ersättare i region Örebro läns specifika samverkansråd för kultur 
efter Maja Loiske (V), vilket bifalls. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) nominerar också Christina Kuurne (S) som 
ny ersättare i styrelsen för samordningsförbundet i norra Örebro län 
(SOFINT) efter Johan Stolpen (V), vilket bifalls. 
 
Per Johansson (V) nominerar Saskia van der Zanden (V) som ny ledamot i 
kommunstyrelsen efter Alf Wikström (V), vilket bifalls. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) nominerar Ann-Charlotte Nässén (S) som 
ny ersättare i myndighetsnämnden för skola och omsorg efter Håkan 
Bergström (S), vilket bifalls. 
 
Platsen som ny ledamot i kommunstyrelsen efter Katja Ollila (V) lämnas 
vakant idag. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) yrkar att kommunen avstår att nominera till 
SMÅKOM, vilket bifalls. 
 
Valberedningens förslag 
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Ordförande Allan Myrtenkvist (S) föredrar föregående protokoll med 
ovanstående förändringar och tillägg under kommunfullmäktiges behandling 
av valärenden. 
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