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Datum  
2018-04-24  

 
Valberedningen   
 
Plats och tid Folkets hus, Hällefors, kl. 12.30–12.40 

Beslutande Ledamöter 
Allan Myrtenkvist (S), ordförande 
Göran Strömqvist (M), vice ordförande 
Siv Sander (S) 
Anna Florin Schmidt (M) 
Lars-Göran Zetterlund (C) 
Johan Stolpen (V) ersätter Maria 
Gustafsson (V) 
Maria Jansson Andersson (GL) ersätter 
Vakant (GL) 
 

 

 Ersättare 
- 

 

Övriga närvarande Malin Bergkvist, nämnd- och 
utredningssekreterare 

 

Justerare Johan Stolpen  
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag 26/4 2018 kl.12.15 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 25-26 
 Malin Bergkvist  
   
 Ordförande 
 Allan Myrtenkvist  
   
 Justerare 
 Johan Stolpen   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Valberedning 
 
Sammanträdesdatum 2018-04-24 
    
Datum då anslaget sätts upp 2018-04-27 Datum då anslaget tas ned 2018-05-18 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Malin Bergkvist  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 25 
Fastställande av dagordningen 

Abdelmajid El Moussaoui (S) har lämnat in en avsägelse som avser samtliga 
politiska uppdrag. Förutom uppdraget som partiföreträdarersättare avser det 
även uppdraget som ersättare för (S) i demokratiberedningen.  
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) yrkar att val av ny ersättare för (S) i 
kommunfullmäktiges demokratiberedning läggs till sist i genomgången av 
föregående protokoll, vilket bifalls. Med det fastställs dagordningen. 
 
§ 26 
Genomgång av föregående protokoll 

Ordförande Allan Myrtenkvist (S) går igenom föregående protokoll med 
tillägg. 
 
Under genomgången informerar ordförande Allan Myrtenkvist (S) att det 
skett en förväxling mellan nominerade på § 17 och § 18. Ordförande Allan 
Myrtenkvist (S) yrkar därför att § 17 ska lämnas vakant och att Maria Jansson 
Andersson (GL) ska nomineras på § 18, vilket bifalls.  
 
För ärendet om två ledamöter samt två personliga ersättare i Mälardalsrådet 
yrkar ordförande Allan Myrtenkvist (S) att Annalena Järnberg (S) nomineras 
som ordinarie istället för Christina Johansson (M) som istället föreslås bli 
hennes personliga ersättare, vilket bifalls. Lars-Göran Zetterlund (C) 
nominerar Johan Stolpen (V) som sin personliga ersättare, vilket bifalls. 
 
Ordförande Allan Myrtenkvist (S) yrkar att uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktiges demokratiberedning för (S) lämnas vakant, vilket 
bifalls.  

 
Valberedningens förslag 
 
Ovanstående korrigeringar och komplettering föreslås kommunfullmäktige 
när ordförande Allan Myrtenkvist (S) föredrar valberedningens förslag. 
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