
 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08   

 
Kommunfullmäktiges valberedning 

 

 

 

Kommunfullmäktiges valberedning  2022-12-08 
 
Plats och tid  
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Römningen, klockan 13:05–14:15. 
Sammanträdet ajourneras mellan 13:40–13:45. 
 

Paragrafer 
4-27 
 

Utses att justera 
Morgan Svensson (M) 
 
 

Underskrifter 
Sekreterare  ____________________________________   
 Christoffer Mowide 
 
Ordförande  ____________________________________   
 Kristina Spjut-Sahlberg (S) 
 
Justerande  ____________________________________   
                    Morgan Svensson (M) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08   

 
Kommunfullmäktiges valberedning 

 

 

Justeringens plats och tid 
Digital justering, 2022-12-08. 
 
 
Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktiges valberedning 2022-12-08 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2022-12-09 2023-01-01 

Anslagstid  
2022-12-10 – 2022-12-31  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Kommunledningsförvaltningen, plan 3  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08   

 
Kommunfullmäktiges valberedning 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Marie Olofsson (C) 
Morgan Svensson (M) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Kristina Spjut-Sahlberg (S) 
Ulla-Britt Andreasson (V) 
Michael Öberg (MP) 
Gull-Britt Tranvik (SD) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Jakob Willborg (M) 
 
Tjänstemän 
Christoffer Mowide, sekreterare 
Amanda Olsson, nämndsekreterare 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08   

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Ärenden 
 

§ 4 Val av justerare 
 

6 
§ 5 Fastställande av dagordning 

 

7 
§ 6 Redovisning av valteknisk samverkan för 

mandatperioden 2023-2026 

2022/272 

8 

§ 7 Val till kommunstyrelsen mandatperiod 2022-
2026 

2022/190 

9 - 10 

§ 8 Val till revisionen mandatperiod 2023-2026 
2022/199 

11 - 12 
§ 9 Val till valnämnden mandatperioden 2023-

2026 

2022/251 

13 - 14 

§ 10 Val till utbildningsnämnden mandatperiod 
2023-2026 

2022/193 

15 - 16 

§ 11 Val till socialnämnden mandatperiod 2023-
2026 

2022/192 

17 - 18 

§ 12 Val till tekniska nämnden mandatperiod 2023-
2026 

2022/191 

19 - 20 

§ 13 Val till kultur- och fritidsnämnden 
mandatperiod 2023-2026 

2022/195 

21 - 22 

§ 14 Val till miljö- och byggnämnden mandatperiod 
2023-2026 

2022/194 

23 - 24 

§ 15 Ordning för inkallande av ersättare 
2022/254 

25 - 26 
§ 16 Val till gemensamma nämnden för 

familjerättsliga frågor mandatperiod 2023-2026 

2022/253 

27 - 28 

§ 17 Val till gemensamma överförmyndarnämnden 
mandatperiod 2023-2026 

2022/252 

29 

§ 18 Val till förbundsdirektionen för VoB 
Kronoberg mandatperioden 2023-2026 

2022/255 

30 

§ 19 Nominering av revisorer för VoB Kronoberg 
mandatperioden 2023-2026 

2022/256 

31 

§ 20 Val av representant till ägarsamråd för 
Sunnerbo samordningsförbund 

2022/242 

32 

§ 21 Val av ledamot och ersättare till 
förbundsstyrelsen för Sunnerbo 
samordningsförbund 
 

2022/242 

33 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08   

 
Kommunfullmäktiges valberedning 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

§ 22 Val av revisor för Sunnerbo 
samordningsförbund 

2022/242 

34 

§ 23 Val av revisorer att granska Älmhult kommuns 
fristående kommunala stiftelser 

2022/257 

35 

§ 24 Nominering av ledamot och ersättare till 
styrelsen för Kommuninvest ekonomisk 
förening 

2022/258 

36 

§ 25 Val av gode män för lantmäteriförättningar 
avseende tätortsförhållande 

2022/259 

37 

§ 26 Val av gode män för lantmäteriförättningar 
avseende skogs- och jordbruksfrågor 

2022/260 

38 

§ 27 Val till stiftelsen för Linnés Råshult 
2022/269 

39 - 40 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 4 Val av justerare 
 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 Utse Morgan Svensson (M) att justera protokollet jämte ordföranden. 
_____  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 5 Fastställande av dagordning 
 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 Lägga till ärende Val av justerare, Fastställande av dagordning och 

Redovisning av valteknisk samverkan för mandatperioden 2023-2026 till 
föredragningslistan. I övrigt fastställs dagordningen.  

_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 6 Redovisning av valteknisk samverkan för 
mandatperioden 2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/272 
 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
 Noterar informationen till protokollet. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Sammanfattning av ärendet 
Respektive parti har anmält till kansliet vilka partier man ingått valteknisk 
samverkan med. Valteknisk samverkan är i detta fall ett samarbete mellan partier 
inför val av nämnder med mera. Samverkan redovisas nedan: 

Grupp Partier 
Valteknisk samverkan 1 Socialdemokraterna, Centerpartiet och 

Vänsterpartiet 
Valteknisk samverkan 2 Moderaterna och Kristdemokraterna 
Har anmält att man inte 
ingår i valteknisk 
samverkan med andra 
partier 

Sverigedemokraterna 

 

Miljöpartiet har inte lämnat besked om valteknisk samverkan. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-08 
 

Kommunfullmäktiges valberednings behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges valberedning kan notera 
informationen till protokollet och finner att valberedning beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 7 Val till kommunstyrelsen mandatperiod 2022-
2026 
Ärendenummer KS 2022/190 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som ledamöter i 

kommunstyrelse för mandatperioden 2023-2026: 
Eva Ballovarre (S) 
Lars Ingvert (S) 
Stefan Jönsson (S) 
Elvis Husic (S) 
 Gusten Mårtensson (C) 
Yvonne Jonsson (C) 
Marie Olofsson (C) 
Jakob Willborg (M) 
Stella Käll (M) 
Sonja Emilsson (M) 
Jeanette Schölin (SD) 

2. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelse för mandatperioden 2023-2026: 
Elin Nilsson (S) 
Irene Svensson (S) 
Helen Bengtsson (S) 
Anders Borg (S) 
Jan-Åke Johannesson (C) 
Nusreta Nilsson (C) 
Claes Lindahl (C) 
Bengt Adolfsson (M) 
Annette Ljunggren (M) 
Gun-Britt Cedergren (KD) 
Paul Gunnarsson (SD) 

3. Kommunfullmäktige utser Eva Ballovarre (S) till uppdraget som ordförande 
för kommunstyrelsen. 

4. Kommunfullmäktige utser Gusten Mårtensson (C) till uppdraget som första 
vice ordförande för kommunstyrelsen. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

5. Kommunfullmäktige utser Jakob Willborg (M) till uppdraget som andra vice 
ordförande för kommunstyrelsen. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
Partierna har inkommit med nomineringar till kanslienheten. 

 

Kommunfullmäktiges valberednings behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges valberedning kan besluta i enlighet 
med partiernas inkomna nomineringar och finner att valberedningen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 8 Val till revisionen mandatperiod 2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/199 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som kommunrevision för 

mandatperioden 2023-2026: 
    Kjell Andersson (KD) 

Tommy Löfquist (S) 
Laila Hult (C) 
Bert Rosenquist (M)  
Erik Boström (SD) 
Jerker Nilsson (V) 
Roni Salomonsson (MP) 

2. Kommunfullmäktige utser Bert Rosenquist (M) till uppdraget som 
ordförande för kommunrevisionen. 

3. Kommunfullmäktige utser Tommy Löfquist (S) till uppdraget som vice 
ordförande för kommunrevisionen. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska be-
handla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
Fullmäktige utser revisorer, som väljs för en mandatperiod. Revisorerna tillsätts 
parlamentariskt – varje parti som i det senaste valet till kommunfullmäktige fått 
mandat i fullmäktige ska nominera en revisor.  Uppdraget är slutfört när 
revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det 
fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i 
mandatperioden har revisorerna således två grupper av revisorer som arbetar 
parallellt. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunfullmäktiges valberednings behandling 
Förslag på sammanträde 
Michael Öberg (MP) nominerar Roni Salomonsson (MP). 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges valberedning kan besluta i enlighet 
med partiernas inkomna nomineringar med tillägg för Michael Öbergs (MP) 
yrkande och finner att valberedningen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 9 Val till valnämnden mandatperioden 2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/251 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som ledamöter i valnämnd 

för mandatperioden 2023-2026: 
    Birgitta Bengtsson (S) 

Elma Husic (S) 
Anita Håkansson (C) 
Kenneth Emilsson (M) 
Staffan Käll (M) 

2. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som ersättare i valnämnd för 
mandatperioden 2023-2026: 
 Karl-Göran Eriksson (S) 
Knut Lange (C) 
Bengt Håkansson (C) 
Monica Forsberg (M) 
Rumiana Miteva De Reyes (M) 

3. Kommunfullmäktige utser Anita Håkansson (C) till uppdraget som 
ordförande för valnämnden. 

4. Kommunfullmäktige utser Kenneth Emilsson (M) till uppdraget som vice 
ordförande för valnämnden. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
Partierna har inkommit med nomineringar till kanslienheten. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunfullmäktiges valberednings behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges valberedning kan besluta i enlighet 
med partiernas inkomna nomineringar och finner att valberedningen beslutat så. 
_____ 
 

14



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 10 Val till utbildningsnämnden mandatperiod 
2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/193 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som ledamöter i 

utbildningsnämnd för mandatperioden 2023-2026: 
    Stefan Jönsson (S) 

Håkan Pettersson (S) 
Thomas Johansson (S) 
Tommy Sahlberg (S) 
Maria Andersson (S) 
Thomas Harrysson (C) 
Ylva Sandström (C) 
Morgan Svensson (M) 

 Bengt Adolfsson (M) 
Catarina Claesson (KD) 
Svetlana Volkova (SD) 

2. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som ersättare i 
utbildningsnämnd för mandatperioden 2023-2026: 
Kent Ballovarre (S) 
Indira Ruiz Lundgren (S) 
Silvia Lobos (S) 
Anders Mårtensson (C) 
Jörgen Karlsson (C) 
Niklas Petersson (C) 
Karl-Bertil Bertilsson (V) 
Rumiana Miteva De Reyes (M) 
Tomas Simonsson (M) 
Annette Ljunggren (M) 
Andreas Olofsson (SD) 

3. Kommunfullmäktige utser Stefan Jönsson (S) till uppdraget som ordförande 
för utbildningsnämnden. 

4. Kommunfullmäktige utser Thomas Harrysson (C) till uppdraget som första 
vice ordförande för utbildningsnämnden. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

5. Kommunfullmäktige utser Morgan Svensson (M) till uppdraget som andra 
vice ordförande för utbildningsnämnden. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
Partierna har inkommit med nomineringar till kanslienheten. 

 

Kommunfullmäktiges valberednings behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges valberedning kan besluta i enlighet 
med partiernas inkomna nomineringar och finner att valberedningen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 11 Val till socialnämnden mandatperiod 2023-
2026 
Ärendenummer KS 2022/192 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som ledamöter i socialnämnd 

för mandatperioden 2023-2026: 
Lars Ingvert (S) 
Elin Nilsson (S) 
Irene Svensson (S) 
Elvis Husic (S) 
Jonas Andersson (S) 
Nusreta Nilsson (C) 
Yvonne Jonsson (C) 
Marie Rosenquist (M) 
Tomas Simonsson (M) 
Christina Gustafsson (KD) 
 Jeanette Schölin (SD) 

2. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som ersättare i socialnämnd 
för mandatperioden 2023-2026: 
Håkan Pettersson (S) 
Silvia Lobos (S) 
Britta Crona (S) 
Vidar Lundbäck (C) 
Ajmal Aziz (C) 
Lisbeth Eriksson (C) 
Helle Pedersen (V) 
Annette Ljunggren (M) 
Fredrik Danielsson (M) 
Bengt Adolfsson (M) 
 Paul Gunnarsson (SD) 

3. Kommunfullmäktige utser Lars Ingvert (S) till uppdraget som ordförande för 
socialnämnden. 

4. Kommunfullmäktige utser Nusreta Nilsson (C) till uppdraget som första vice 
ordförande för socialnämnden. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

5. Kommunfullmäktige utser Marie Rosenquist (M) till uppdraget som andra 
vice ordförande för socialnämnden. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
Partierna har inkommit med nomineringar till kanslienheten. 

 

Kommunfullmäktiges valberednings behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges valberedning kan besluta i enlighet 
med partiernas inkomna nomineringar och finner att valberedningen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 12 Val till tekniska nämnden mandatperiod 2023-
2026 
Ärendenummer KS 2022/191 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som ledamöter i teknisk 

nämnd för mandatperioden 2023-2026: 
 Helen Bengtsson (S) 
 Kent Ballovarre (S) 
 Håkan Pettersson (S) 
Elizabeth Peltola (C) 
 Tomas Simonsson (M) 
 Claes Moberg (M) 
 Carl-Gustaf Hansson (SD) 

2. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som ersättare i teknisk 
nämnd för mandatperioden 2023-2026: 
 Emma Åkesson (S) 
 Tommy Sahlberg (S) 
 Einar Holmquist (S) 
Peter Varland (C) 
 Göran Widing (M) 
 Eddie Smejer (M) 
 Torbjörn Karlsson (SD) 

3. Kommunfullmäktige utser  Elizabeth Peltola (C) till uppdraget som 
ordförande för tekniska nämnden. 

4. Kommunfullmäktige utser  Helen Bengtsson (S) till uppdraget som första 
vice ordförande för tekniska nämnden. 

5. Kommunfullmäktige utser Tomas Simonsson (M) till uppdraget som andra 
vice ordförande för tekniska nämnden. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Sammanfattning av ärendet 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
Partierna har inkommit med nomineringar till kanslienheten. 

 

Kommunfullmäktiges valberednings behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges valberedning kan besluta i enlighet 
med partiernas inkomna nomineringar och finner att valberedningen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 13 Val till kultur- och fritidsnämnden 
mandatperiod 2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/195 
 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
1. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som ledamöter i kultur- och 

fritidsnämnd för mandatperioden 2023-2026: 
 Anton Härder (S) 
 Monica Nilsson (S) 
Jessica Wihlborg (C) 
 Anders Mårtensson (C) 
 Olof Fritzén (M) 
 Rumiana Miteva De Reyes (M) 
 Helena Akilisson (SD) 

2. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnd för mandatperioden 2023-2026: 
 Emma Åkesson (S) 
 Selin Hult (C) 
 Ida Ekdahl (C) 
Predrag Jankovic (V) 
 Staffan Käll (M) 
Hilda Ardash (KD) 

 Gull-Britt Tranvik (SD) 
3. Kommunfullmäktige utser  Anton Härder (S) till uppdraget som ordförande 

för kultur- och fritidsnämnden. 
4. Kommunfullmäktige utser Jessica Wihlborg (C) till uppdraget som första 

vice ordförande för kultur- och fritidsnämnden. 
5. Kommunfullmäktige utser  Olof Fritzén (M) till uppdraget som andra vice 

ordförande för kultur- och fritidsnämnden. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Sammanfattning av ärendet 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
Partierna har inkommit med nomineringar till kanslienheten. 

 

Kommunfullmäktiges valberednings behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges valberedning kan besluta i enlighet 
med partiernas inkomna nomineringar och finner att valberedningen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 13 Val till miljö- och byggnämnden mandatperiod 
2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/194 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som ledamöter i miljö- och 

byggnämnd för mandatperioden 2023-2026: 
Kristina Spjut-Sahlberg (S) 
Malin Bengtsson (S) 
Claes Lindahl (C) 
Peter Varland (C) 
Dan Blixt (M) 
Eddie Smejer (M) 
 Claudia Swanson (SD) 

2. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som ersättare i miljö- och 
byggnämnd för mandatperioden 2023-2026: 
 Anders Borg (S) 
 Katarina Hällström (S) 
 Ylva Sandström (C) 
 Peter Sandberg (C) 
 Göran Widing (M) 
 Daniel Stenvall (M) 
 Carl-Gustaf Hansson (SD) 

3. Kommunfullmäktige utser Claes Lindahl (C) till uppdraget som ordförande 
för miljö- och byggnämnden. 

4. Kommunfullmäktige utser Kristina Spjut-Sahlberg (S) till uppdraget som 
första vice ordförande för miljö- och byggnämnden. 

5. Kommunfullmäktige utser Dan Blixt (M) till uppdraget som andra vice 
ordförande för miljö- och byggnämnden. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Sammanfattning av ärendet 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
Partierna har inkommit med nomineringar till kanslienheten. 

 

Kommunfullmäktiges valberednings behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges valberedning kan besluta i enlighet 
med partiernas inkomna nomineringar och finner att valberedningen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 15 Ordning för inkallande av ersättare 
Ärendenummer KS 2022/254 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att följande regler för inkallande av ersättare 

till tjänstgöring ska gälla för kommunstyrelsen till och med nästa val av 
kommunstyrelse, samt för nämnder och styrelser som väljs av kommun-
fullmäktige mandatperioden 2023–2026: 

 

För ledamot tillhörande  Inträder ersättare i nedan angiven 
nedanstående partigrupp partigruppsordning 
Socialdemokraterna S, C,V, M, KD   
Centerpartiet  C, S, KD, M, MP, V 
Vänsterpartiet V, S, C, M, KD 
Moderaterna M, KD, SD, C, S, MP, V 
Kristdemokraterna KD, M, C, S, V, SD, MP 
Sverigedemokraterna  SD, M, KD, S, C, MP, V 

 

2. Kommunfullmäktige uppmanar kommunala bolagen att vid bolagsstämma att 
anta samma inkallelseordning för styrelsesuppleanter som gäller för ersättare 
i nämnder och kommunstyrelse. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 6 kap. 16 § kommunallagen ska fullmäktige bestämma i vilken ordning 
ersättare i nämnder och kommunstyrelse ska tjänstgöra, om ersättarna inte väljs 
proportionellt.  
Partierna har inkommit med inkallelseordning till kansliet. Miljöpartiet har valt 
att inte lämna någon inkallelseordning. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunfullmäktiges valberednings behandling 
Förslag på sammanträde 
Marie Olofsson (C) yrkar att föreslå kommunfullmäktige att uppmana 
kommunala bolagen att vid bolagsstämma att anta samma inkallelseordning för 
styrelsesuppleanter som gäller för ersättare i nämnder och kommunstyrelse. 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att partierna har inkommit med förslag till 
inkallelseordningen för respektive parti. Ordförande frågar om 
kommunfullmäktiges valberedning kan föreslå beslut i enlighet med förslaget 
från partierna och finner att valberedningen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 16 Val till gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor mandatperiod 2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/253 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som ledamöter i gemensam 

nämnd för familjerättsliga frågor mandatperioden 2023-2026: 
    Lars Ingvert (S) 
 Marie Rosenquist (M) 
2. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som ersättare i gemensam 

nämnd för familjerättsliga frågor mandatperioden 2023-2026: 
Nusreta Nilsson (C) 
Tomas Simonsson (M) 

3. Kommunfullmäktige utser Lars Ingvert (S) till ordförande i gemensamma 
nämnden för familjerättsliga frågor. 

4. Kommunfullmäktige utser Bo Ederström (M) från Ljungby till vice 
ordförande i gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
Partierna har inkommit med nomineringar till kanslienheten. 
Ljungby kommun har valt Bo Ederström (M) till vice ordförande i gemensamma 
nämnden för familjerättsliga frågor. 
 

Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktige i Ljungby kommuns beslut 2022-11-21, § 199  
 

27



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunfullmäktiges valberednings behandling 
Förslag på sammanträde 
Marie Olofsson (C) yrkar bifall till nomineringarna. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges valberedning kan besluta i enlighet 
med partiernas inkomna nomineringar och finner att valberedningen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 17 Val till gemensamma överförmyndarnämnden 
mandatperiod 2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/252 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som ledamöter i gemensam 

överförmyndarnämnd mandatperioden 2023-2026: 
    Stefan Jönsson (S) 
 Marie Rosenquist (M) 
2. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som ersättare i gemensam 

överförmyndarnämnd mandatperioden 2023-2026: 
Yvonne Jonsson (C) 
Morgan Svensson (M) 

3. Kommunfullmäktige i Älmhults kommun nominerar Stefan Jönsson (S) till 
vice ordförande i gemensamma överförmyndarnämnden. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
Ljungby kommun är värdkommun för gemensamma överförmyndarnämnden 
och väljer ordförande till nämnden. Vice ordförande väljs av Älmhult eller 
Markaryds kommun roterande. Denna mandatperiod är det Älmhult som väljer. 
Partierna har inkommit med nomineringar till kanslienheten. 
 

Kommunfullmäktiges valberednings behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges valberedning kan besluta i enlighet 
med partiernas inkomna nomineringar och finner att valberedningen beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 18 Val till förbundsdirektionen för VoB 
Kronoberg mandatperioden 2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/255 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Lars Ingvert (S) till uppdrag som ledamot i 

förbundsdirektionen för VoB Kronoberg mandatperioden 2023-2026. 
2. Kommunfullmäktige utser Marie Rosenquist (M) till uppdrag som ersättare i 

förbundsdirektionen för VoB Kronoberg mandatperioden 2023-2026. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
Partierna har skickat in nomineringar till kansliet. 

 

Kommunfullmäktiges valberednings behandling 
Beslutsgång 
Jakob Willborg (M) yrkar att Marie Rosengren (M) ska nomineras som ersättare 
istället för ledamot. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges valberedning kan föreslå beslut i 
enlighet med nomineringarna och finner att valberedningen beslutat så. 
_____ 

30



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 19 Nominering av revisorer för VoB Kronoberg 
mandatperioden 2023-2026 
Ärendenummer KS 2022/256 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige nominerar Tommy Löfquist (S) till uppdraget som 

revisorer för VoB Kronoberg mandatperioden 2023-2026. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval. Kommunfullmäktige i Växjö kommun 
utser enligt förbundsordningen revisorer att granska förbundets verksamhet. 
Partierna har inkommit med nomineringar till kansliet. 

 

Kommunfullmäktiges valberednings behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges valberedning kan föreslå beslut i 
enlighet med nomineringen och finner att valberedningen beslutat så.  
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Växjö kommun 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 20 Val av representant till ägarsamråd för 
Sunnerbo samordningsförbund 
Ärendenummer KS 2022/242 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige utser Eva Ballovarre (S) till uppdrag som representant 

till ägarsamråd för Sunnerbo samordningsförbund mandatperioden 2023-
2026. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
Partierna har inkommit med nomineringar till kansliet. 

 

Kommunfullmäktiges valberednings behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges valberedning kan föreslå beslut i 
enlighet med nomineringarna och finner att valberedningen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Sunnerbo Samordningsförbund 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 21 Val av ledamot och ersättare till 
förbundsstyrelsen för Sunnerbo 
samordningsförbund 
Ärendenummer KS 2022/242 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Lars Ingvert (S) till uppdrag som ledamot i 

förbundsstyrelsen för Sunnerbo samordningsförbund mandatperioden 2023-
2026. 

2. Kommunfullmäktige utser Marie Rosenquist (M) till uppdrag som ersättare i 
förbundsstyrelsen för Sunnerbo samordningsförbund mandatperioden 2023-
2026. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
Partierna har inkommit med nomineringar till kansliet. 

 

Kommunfullmäktiges valberednings behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges valberedning kan föreslå beslut i 
enlighet med nomineringarna och finner att valberedningen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Sunnerbo Samordningsförbund 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 22 Val av revisor för Sunnerbo 
samordningsförbund 
Ärendenummer KS 2022/242 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Tommy Löfquist (S) till uppdrag som revisor för 

Sunnerbo samordningsförbund. 
2. Kommunfullmäktige utser Bert Rosenquist (M) till uppdrag som 

revisorssuppleant för Sunnerbo samordningsförbund. 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
Partierna har inkommit med nomineringar till kansliet. 

 

Kommunfullmäktiges valberednings behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges valberedning kan föreslå beslut i 
enlighet med nomineringen och finner att valberedningen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Sunnerbo samordningsförbund 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 23 Val av revisorer att granska Älmhult kommuns 
fristående kommunala stiftelser 
Ärendenummer KS 2022/257 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Bert Rosenquist (M) till uppdraget som revisorer 

att granska Älmhult kommuns fristående kommunala stiftelser 
mandatperioden 2023-2026. 

2. Kommunfullmäktige utser Laila Hult (C) till uppdraget som ersättare att 
granska Älmhult kommuns fristående kommunala stiftelser mandatperioden 
2023-2026. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
Partierna har inkommit med nomineringar till kansliet. 

 

Kommunfullmäktiges valberednings behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges valberedning kan föreslå beslut i 
enlighet med nomineringarna och finner att valberedningen beslutat så. 
_____ 
 

35



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 24 Nominering av ledamot och ersättare till 
styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening 
Ärendenummer KS 2022/258 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige nominerar Gusten Mårtensson (C) till uppdraget som 

ledamot i styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening mandatperioden 
2023-2026. 

2. Kommunfullmäktige nominerar Jakob Willborg (M) till uppdraget som 
ersättare i styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening mandatperioden 
2023-2026. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
Partierna har inkommit med nomineringar till kansliet. 

 

Kommunfullmäktiges valberednings behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges valberedning kan föreslå beslut i 
enlighet med nomineringarna och finner att valberedningen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Kommuninvest ekonomisk förening 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 25 Val av gode män för lantmäteriförättningar 
avseende tätortsförhållande 
Ärendenummer KS 2022/259 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som gode män för 

lantmäteriförättningar avseende tätortsförhållande mandatperioden 2023-
2026: 
Helen Bengtsson (S) 
Morgan Svensson (M) 
 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
Partierna har inkommit med nomineringar till kansliet. 

 

Kommunfullmäktiges valberednings behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges valberedning kan föreslå beslut i 
enlighet med nomineringarna och finner att valberedningen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Lantmäteriet 
 

37



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 26 Val av gode män för lantmäteriförättningar 
avseende skogs- och jordbruksfrågor 
Ärendenummer KS 2022/260 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 
 Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som gode män för 

lantmäteriförättningar avseende skogs- och jordbruksfrågor mandatperioden 
2023-2026: 
Magnus Johansson (C) 
Jakob Willborg (M) 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
Partierna har inkommit med nomineringar till kansliet. 

 

Kommunfullmäktiges valberednings behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges valberedning kan föreslå beslut i 
enlighet med nomineringarna och finner att valberedningen beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Lantmäteriet 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 27 Val till stiftelsen för Linnés Råshult 
Ärendenummer KS 2022/269 
 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som ledamöter i stiftelsen för 

Linnés Råshult mandatperioden 2023-2026: 
Thomas Johansson (S) 
Vidar Lundbäck (C) 
Birgit Käll (M) 

2. Kommunfullmäktige utser följande till uppdrag som ersättare i stiftelsen för 
Linnés Råshult mandatperioden 2023-2026: 
Helen Bengtsson (S) 
Ingemar Johnsson (C) 
Elof Danielsson (M) 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller 
fyllnadsval som inte är ordförandeval. 
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet har nominerat Thomas 
Johansson (S) och Vidar Lundbäck (C) till ledamöter och Helen Bengtsson (S) 
och Ingemar Johnsson (C) till ersättare.  
Moderaterna har nominerat Birgit Käll (M) till ledamot och Elof Danielsson (M) 
till ersättare. 
Sverigedemokraterna har nominerat Carl-Gustaf Hansson (SD) till ledamot och 
Gull-Britt Tranvik (SD) till ersättare. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-08 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Kommunfullmäktiges valberedning 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunfullmäktiges valberednings behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Olofsson (C) yrkar att ledamöterna och ersättarna från S, C och M ska 
antas. 
Gull-Britt Tranvik (SD) yrkar att ledamöterna och ersättarna från S, M och SD 
ska antas. 
Beslutsgång 1 
Ordförande konstaterar att 4 ordinarie ledamöter och 4 ersättare har nominerats.  
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges valberedning kan föreslå beslut i 
enlighet med Marie Olofssons yrkande. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges valberedning kan föreslå beslut i 
enlighet med Gull-Britt Tranviks (SD) yrkande. 
Ordförande finner att valberedningen beslutat i enlighet med Marie Olofssons 
(C) yrkande. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Stiftelsen Linnés Råshult 
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