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Datum  
2018-09-11  

 
Valberedningen   
 
Plats och tid Kommunhuset, Pyramiden, kl. 15.00–15.35 

Beslutande Ledamöter 
Allan Myrtenkvist (S), ordförande 
Göran Strömqvist (M), vice ordförande 
Siv Sander (S) 
Johan Stolpen (V) ersätter Maria 
Gustafsson (V) 

 

 Ersättare 
- 

 

Övriga närvarande Malin Bergkvist nämnd- och 
utredningssekreterare 

 

Justerare Johan Stolpen  
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag 13/9 2018 kl. 15.00 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 39-47 
 Malin Bergkvist  
   
 Ordförande 
 Allan Myrtenkvist  
   
 Justerare 
 Johan Stolpen   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Valberedning 
 
Sammanträdesdatum 2018-09-11 
    
Datum då anslaget sätts upp 2018-09-14 Datum då anslaget tas ned 2018-10-05 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Malin Bergkvist  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 39 
Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 

Ordförande Allan Myrtenkvist (S) redogör för kallelsen, vilket godkänns. 
 

 
§ 40 
Fastställande av dagordningen 

Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist informerar om att punkt 
nio och tio i kallelsen är identiska och därför stryks punkt tio. 
 
Enligt information kommer en avsägelse inkomma från Sune Ekman (C) som 
revisor i borgliga kommunen. Ordförande yrkar att valberedningen nominerar 
en ny revisor som föreslås under förutsättning att avsägelse inkommer. 
 
Johan Stolpen (V) lämnar vid sittande bord in en avsägelse för uppdraget som 
ersättare i kommunstyrelsen. Förslag på ny ersättare i kommunstyrelsen för 
(V) läggs därför till dagordningen. 
 
Med ovanstående fastställs dagordningen.  
 
 
§ 41 
Förslag på ny revisor i borgliga kommunen efter Kim 
Mattson Wulf (-) 

Johan Stolpen (V) yttrar sig samt yrkar att posten lämnas vakant till 
valberedningens möte inför kommunfullmäktige vilket bifalls.  
 
Valberedningens förslag 
 
Vakant. 
 
 
§ 42 
Förslag på ny ledamot för (GL) i kommunfullmäktiges 
valberedning efter Ulla Werdin (GL) 

Valberedningens förslag 
 
Vakant. 
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§ 43 
Förslag på ny ersättare för (S) i kommunfullmäktiges 
demokratiberedning efter Abdelmajid El Moussaoui (S) 

Valberedningens förslag 
 
Vakant. 
 
 
§ 44 
Förslag på ny ledamot för (V) i kommunstyrelsen efter 
Berit Qvarnström (V) 

Johan Stolpen (V) nominerar sig själv vilket bifalls.  
 
Valberedningens förslag 
 
Johan Stolpen (V), Hästvägen 21, 712 33 Hällefors. 
 
 
§ 44 
Förslag på ny ersättare för (GL) i kommunstyrelsen efter 
Barbro Stein (GL) 

Maria Jansson (GL) har via ordförande Allan Myrtenkvist (S) nominerat Kjell 
Walegren (GL) vilket bifalls. 
 
Valberedningens förslag 
 
Kjell Walegren (GL), Fiskarsvägen 11, 712 31 Hällefors. 
 
 
§ 45 
Förslag på ny revisor i borgliga kommunen efter Sune 
Ekman (C) 

Lars-Göran Zetterlund (C) har via ordförande Allan Myrtenkvist (S) 
nominerat Ove Tengelin. 
 
Valberedningens förslag 
 
Ove Tengelin, Grängshyttan 124, 713 94 Nora, under förutsättning att 
avsägelse från Sune Ekman inkommer innan kommunfullmäktige. 
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§ 46 
Förslag på ny ersättare för (V) i kommunstyrelsen efter 
Johan Stolpen (V) 

Johan Stolpen (V) nominerar Katja Ollila (V) vilket bifalls. 
 
Valberedningens förslag 
 
Katja Ollila (V), Hedgårdarna 4, 712 93 Hällefors. 
 
 
 
§ 47 
Information kring val av ny valberedning m.m. 

Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist informerar kring första 
kommunfullmäktige med nyvalda ledamöter. Ålderspresidenten öppnar mötet 
och en av de första uppgifterna för kommunfullmäktige är att välja en ny 
valberedning. Därefter ajourneras kommunfullmäktige och den nyvalda 
valberedningen sammanträdder. Valberedningen ska lämna förslag till val av 
nytt kommunfullmäktigepresidium och gärna revisorer. 
 
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist informerar även om det 
arbete som väntar för den nyvalda valberedingen inför kommunfullmäktige i 
december. 
 
Samtliga närvarande ledamöter i valberedningen yttrar sig utan att yrka. 
Särskilt diskuteras valet av valberedning och utformningen av den nya 
valberedningen.  
 
Med detta har valberedningen informerats. Närvarande ledamöter uppmannas 
att spridda informationen i respektive parti samt informeras om att kanslichef 
Mathias Brandt kommer hålla en föredragning på liknande tema på 
kommunfullmäktige nästa vecka. 
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