
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VALBEREDNINGEN 

Sida 
1(4) 

Datum  
2020-02-17  

 
   
 
Plats och tid Kommunkontoret, cirkeln kl. 15.00–15.20 

Beslutande Ledamöter 
Allan Myrtenkvist (S), ordförande 
Morteza Naderi (S) ersätts av Inger Palm (V) 
Katja Ollila (V), vice ordförande 
Maja Loiske (V) 
Ulrika Jonsson (M) 
Lars-Göran Zetterlund (C) ersätts av Margeurite 
Wase (C) 
Madelene Jönsson (SD) 
Maria Jansson Andersson (GL) ersätts av Wilhelm 
Tham (GL) 
 
 

 

 Ersättare, ej tjänstgörande 
Göran Strömqvist (M) 

 

Övriga närvarande Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist  

Justerare Inger Palm (V)  
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret onsdag 19/2 2020 kl. 15.00 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 8-17 
 Malin Bergkvist  
   
 Ordförande 
 Allan Myrtenkvist  
   
 Justerare 
 Inger Palm   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Valberedning 
 
Sammanträdesdatum 2020-02-17 
    
Datum då anslaget sätts upp 2020-02-20 Datum då anslaget tas ned 2020-03-12 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Malin Bergkvist  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 8 
Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 

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

 
§ 9 
Fastställande av dagordningen 

Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist informerar kring 
valärendet för Partnerskap Bergslagsbanan. Efter kontakt med Partnerskap 
Bergslagsbanan är förslaget att kommunen utser en ledamot och en ersättare, 
vilket valberedningen beslutar att lämna förslag på. 
 
Med förtydligande enligt ovan fastställs dagordningen. 
 

 
§ 10 
Förslag på ny revisor efter Melker Renström från och 
med 1 april 2020 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige 
 
Vakant. 
 

 
§ 11 
Förslag på ny ledamot i samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen efter Thomas Lönn (S) 

 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige 
 
Vakant. 
 
 
§ 12 
Förslag på ny representant i Sofint medlemsråd efter 
Susanne Grundström (S) 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige 
 

 
§ 13 
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Förslag på ombud samt ersättare för ombud till årsmöte 
i föreningen finnstigen för resten av mandatperioden 

Katja Ollila (V) nominerar sig själv som ombud, vilket bifalls. 
 
Maja Loiske (V) nominerar sig själv som ersättare för ombud, vilket bifalls. 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige 
 
Ombud 
Katja Ollila(V), Hedgårdarna 4, 712 93 Hällefors. 
 
Ersättare 
Maja Loiske (V), Bredsjö Mossvägen 1, 712 91 Hällefors. 
 

 
§ 14 
Förslag på ombud samt ersättare för ombud vid 
Hopajolas årsmöte för resten av mandatperioden 

Katja Ollila (V) nominerar Brita Sandewall (V) som ombud och Bella-Maria 
Kronman (V) som ersättare för ombud, vilket bifalls. 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige 
 
Ombud 
Brita Sandewall (V), Rombohöjden 4, 712 91 Hällefors. 
 
Ersättare 
Bella-Maria Kronman (V), Hjulsjö 110, 712 91 Hällefors. 
 

 
§ 15 
Förslag på ledamot och ersättare i Partnerskap 
Bergslagsbanan för resten av mandatperioden 

Göran Strömqvist (M) yttrar sig. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) nominerar Kent Grängstedt (S) som 
ledamot och Göran Strömqvist (M) som ersättare, vilket bifalls. 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige 
 
Ledamot 
Kent Grängstedt (S), Aspvägen 10, 712 31 Hällefors. 
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Ersättare 
Göran Strömqvist (M), Holmqvistvägen 9, 712 32 Hällefors 
 

 
 
§ 16 
Förslag på ombudsinstruktion till årsstämma för 
Hällefors folkhögskola 

Nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist informerar kring 
kommunfullmäktiges tidigare nomineringar till styrelsen för Hällefors 
folkhögskola och senaste årsmöte där bland annat kommunens representanter 
i styrelsen minskade. 

Ordförande Allan Myrtenkvist (S) yrkar att instruktion till ombud ska vara att 
på nytt nominera Katja Ollila (V) med Bella-Maria Kronman (V) som 
personlig ersättare till styrelsen för Hällefors folkhögskola, vilket bifalls. 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige 
 
Ombud på nytt nominerar Katja Ollila (V) med Bella-Maria Kronman (V) 
som personlig ersättare till styrelsen för Hällefors folkhögskola. 
 

 
§ 17 
Förslag på ombudsinstruktion till Rinmanstiftelsens 
stämma 

Ordförande Allan Myrtenkvist (S) yrkar att instruktion till ombud ska vara att 
nominerar de av kommunfullmäktige tidigare utsedda ledamöter och ersättare 
i Rinmanstiftelsens styrelse i det fall omval krävs. 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige 
 
Ombud nominerar de av kommunfullmäktige tidigare utsedda ledamöter och 
ersättare i Rinmanstiftelsens styrelse i det fall omval krävs. 
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