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Datum

2020-09-14

Plats och tid

Kommunkontoret, Entréplan, kl. 15.00- 15.05

Beslutande

Ledamöter

Allan Myrtenkvist (S), ordförande
Katja Ollila (V), vice ordförande
Maja Loiske (V)
Ulrika Jonsson (M)
Madelene Jönsson (SD)

Ersättare, ej tjänstgörande

-

Övriga närvarande

Nämnd- och utredningssekreterare Malin
Bergkvist

Justerare

Madelene Jönsson (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret måndag 14/9 2020. kl.15.30

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Malin Bergkvist

Ordförande
Allan Myrtenkvist
Justerare
Madelene Jönsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Valberedning

Sammanträdesdatum

2020-09-14

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Malin Bergkvist
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2020-10-07
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§ 36

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) redogör för kallelse till dagens
sammanträde vilket godkänns.

§ 37

Fastställande av dagordningen
Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist informerar kring att
kommunfullmäktige kommer att behandla ett förslag om att tillsätta en
tillfällig fullmäktigeberedning för sociala frågor den 22/9. Beredningen
föreslås bestå av tre ledamöter från majoriteten, varav en är ordförande, och
två från oppositionen.
Kommunfullmäktiges presidium önskar att valberedningen lämnar förslag på
namn till den tillfälliga fullmäktigeberedningen, så kandidater finns i det fall
kommunfullmäktige beslutar att inrätta den tillfälliga beredningen
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) yrkar att förslag på namn till tillfällig
fullmäktigeberedning läggs till sist på dagordningen, vilket bifalls.

§ 38

Förslag på ny ordinarie ledamot i styrelsen för Hällefors
Bostads AB efter Christina Johansson (M)
Ulrika Jonsson (M) yrkar att platsen lämnas vakant, vilket bifalls.
Valberedningens förslag
Vakant.

§ 39

Förslag på ny ersättare i styrelsen för Hällefors Bostads
AB efter Jacob Neerings (M)
Ulrika Jonsson (M) yrkar att platsen lämnas vakant, vilket bifalls.
Valberedningens förslag
Vakant.
Justerandes sign
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§ 40

Förslag på ny ordinarie ledamot i styrelsen för Hällefors
Bostads AB efter Tobias Nygren (C)
Valberedningens förslag
Vakant.

§ 41

Förslag på ny ordinarie ledamot i styrelsen för Hällefors
Bostads AB efter Vivianne Pettersson (M)
Ulrika Jonsson (M) yrkar att platsen lämnas vakant, vilket bifalls.
Valberedningens förslag
Vakant.

§ 42

Förslag på 3 + 2 ledamöter till tillfällig
fullmäktigeberedning för sociala frågor
Allan Myrtenkvist (S) yrkar att platserna lämnas vakanta idag och att förslag
på namn nomineras på valberedningens möte innan kommunfullmäktige,
vilket bifalls.
Valberedningens förslag
Vakant.
Förslag lämnas under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att inrätta
den tillfälliga beredningen.
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