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PROTOKOLL 1(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr:  OK KS 2022/00485-3 

Valberedning 
Plats och tid: Tingssalen, kommunhuset, 2022-11-24 kl. 15:00 – 16:10 

Beslutande: Anders Rosell (S), ordförande 
Gunilla Frelin (M), vice ordförande 
Anna Pers (C) 
Per-Erik Wiik (C) 
Hans Andersson (SD) 

Övriga deltagare: Jimmy Stanford (KD) och Lars Olov Simu (KD) ej 
tjänstgörande ersättare 
Camilla Staberg sekreterare 

Utses att justera: Per-Erik Wiik (C) 

Justeringens Gemensamt stöd och medborgarservice 
plats och tid: 

Underskrifter: ______________________________________ 1 - 25 

Camilla Staberg, sekreterare 

Anders Rosell, ordförande 

Per-Erik Wiik, justerare 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Valberedning Sammanträdesdatum: 2022-11-24 

Överklagningstid: 2022-12-07 - 2022-12-28 

Anslaget sätts upp: 2022-12-07 Anslaget tas ner: 2022-12-29 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

Underskrift Utdragsbestyrkande 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

  

 

 

 

 

PROTOKOLL 2(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

Innehållsförteckning 
Val av kommunens revisorer 2023–2026 3 

Val av revisor till Brandkåren i Norra Dalarna 4 

Val av representant till direktionen Brandkåren Norra Dalarna 5 

Val av kommunstyrelse 2022–2026 6 

Val av valnämnd 2023–2026 8 

Val till gemensam servicenämnd för löneadministration 2023–2026 9 

Val till gemensam nämnd för social myndighetsutövning 2023–2026 och 10 
nominering av vice ordförande 

Val till gemensam gymnasienämnd 2023–2026 och nominering av förste 11 
vice ordförande 

Val till gemensam servicenämnd IS/IT 2023–2026 och nominering av vice 12 
ordförande 

Val till gemensam miljö- och byggnadsnämnd 2023–2026 och nominering 13 
av förste vice ordförande 

Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Orsabostäder AB 2023–2026 14 

Val av ledamöter, ersättare och revisor i Orsa Lokaler AB 2023–2026 16 

Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Orsa Vatten och Avfall AB 2023– 18 
2026 

Val av ledamöter, ersättare och revisorer i NODAVA AB 2023–2026 samt 20 
nominering av ordförande 

Val av överförmyndare 2023–2026 22 

Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen 2023–2026 23 

Val av representanter i styrelsen för Stiftelsen Rovdjurscentrum Grönklitt 24 
och Designtorg Trä 

Val till Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2023–2026 25 

Val till Språktolknämnden i Dalarna 2023–2026 26 

Val till Norra Dalarnas samordningsförbund, FINSAM 2023–2026 27 

Val av representanter i styrelsen för Oreälvens Kraft AB 2023–2026 28 

Val till styrelsen i Utveckling i Dalarna Holding AB 29 

Val av ledamot och ersättare till Dalarnas kommunförbund 30 

Inkallelseordning för ersättare i nämnd/styrelse 2023–2026 31 

Delegera förslag om fyllnadsval 32 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

  

 

 

 

   
 

 

 
  

 

PROTOKOLL 3(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

§ 1 OK KS 2022/00487-1 

Val av kommunens revisorer 2023–2026 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att till kommunens revisorer för 
granskning av 2023 - 2026 års förvaltning välja följande: 

Elsmarie laggar Bärjegård (C) 
Kåre Olsson 
Susanne Andersson (S) 
Elisabeth Langran (KD) 
Vakant 

Till ordförande föreslås Elsmarie Laggar Bärjegård (C). 
Till vice ordförande föreslås Kåre Olsson. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ska utse minst fem revisorer enligt 12 kap. 5 § kommunallagen. 

Beslutsunderlag 
-

Yrkanden 
Per-Erik Wiik (C) föreslår Elsmarie Laggar Bärjegård (C) och Kåre Olsson som 
revisorer för granskning av 2023 - 2026 års förvaltning. 

Ordföranden föreslår Susanne Andersson (S) som revisor. 

Gunilla Frelin (M) föreslår Elisabeth Langran (KD) som revisor. 

Anna Pers (C), med instämmande av Gunilla Frelin (M), föreslår Elsmarie Laggar 
Bärjegård (C) som ordförande. 

Gunilla Frelin (M) föreslår Kåre Olsson som vice ordförande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Per-Erik Wiiks, sitt eget och Gunilla Frelins förslag 
och finner att valberedningen bifaller dessa. 

Ordföranden ställer sedan proposition på sitt Anna Pers och Gunilla Frelins förslag om 
ordförande och vice ordföranden och finner att valberedningen bifaller dessa. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

  
   

  
 

 

  

 
 

PROTOKOLL 4(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

§ 2 OK KS 2022/00488-1 

Val av revisor till Brandkåren i Norra Dalarna 2023–2026 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Kåre Olsson till revisor i 
Brandkåren i Norra Dalarna för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har ett gemensamt kommunalförbund för kommunens 
räddningstjänstansvar, Brandkåren i Norra Dalarna (BRAND), tillsammans med 
Leksand, Mora, Älvdalen och Vansbro kommuner. Kommunfullmäktige ska därmed 
också utse en revisor till förbundet. 

Beslutsunderlag 
-

Yrkanden 
Anna Pers (C) föreslår Kåre Olsson som revisor i Brandkåren i Norra Dalarna för 
mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Anna Pers förslag och finner att valberedningen 
bifaller det. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

  
 

 

   
 

 
 

PROTOKOLL 5(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

§ 3 OK KS 2022/00509-1 

Val av representant till direktionen Brandkåren Norra 
Dalarna 2023–2026 
Beslut 
Valberedningen föreslår att kommunfullmäktige utser Mikael Thalin (C) till ledamot i 
förbundsdirektionen för Brandkåren Norra Dalarna för mandatperioden 
2023-01-01—2026-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska även fatta beslut om ersättare i förbundsdirektionen för 
Brandkåren Norra Dalarna för mandatperioden. Enligt förbundsordningen är det 
oppositionsråd eller motsvarande. Det valet görs på fullmäktiges sammanträde den 
12 december. 

Beslutsunderlag 
-

Yrkanden 
Anna Pers (C) yrkar att Mikael Thalin (C) väljs till ledamot i förbundsdirektionen för 
Brandkåren Norra Dalarna för mandatperioden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Anna Pers förslag och finner att valberedningen 
bifaller det. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PROTOKOLL 6(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

§ 4 OK KS 2022/00489-1 

Val av kommunstyrelse 2022–2026 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande 13 ledamöter och 26 
ersättare till kommunstyrelsen för mandatperioden 2023 - 2026: 

Ledamot Ersättare 

Mikael Thalin (C) Anita Boman Daniels (C) 

Susann Lindblad (C) Marcus Laggar (C) 

Mats Lust (C) Anna Pers (C) 

Håkan Yngström (C) Carina Konradsson (C) 

Fredrik Jansson (C) Jan Segerstedt (C) 

Magnus Bjurman (S) Nils Anders Gref (C) 

Gunilla Elings-Friberg (S) Nina Wiik (C) 

Anders Rosell (S) Bo Konradsson (C) 

Joakim Larsson (M) Aino Eurenius (C) 

Marc Ersson (SD) Sandra Eriksson (C) 

Ann-Sofie Ivarsson (SD) Hans-Göran Olsson (S) 

Bengt-Åke Svahn (KD) Pia Ström (S) 

Eva Janstad (V) Lennart Eriksson (S) 

Ellenor Smids (S) 

Bosse Finnström (S) 

Johanna Bergman (S) 

Gunilla Frelin (M) 

Thomas Wahlström (M) 

Elisabet Setterlund Alvarsson (M) 

Roine Andersson (SD) 

Tomas Alfredsson (SD) 

Roger Eriksson (SD) 

Mikael Sundin (SD) 

Lars Olov Simu (KD) 

Jimmy Stanford (KD) 

Joep Meens (MP) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 
  

  

 

  

 

 

  

 
 

PROTOKOLL 7(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

Valberedningen föreslår även följande: 

1. Till ordförande väljs Mikael Thalin (C) 
2. Till vice ordförande väljs Magnus Bjurman (S) 
3. Till andre vice ordförande väljs Joakim Larsson (M) 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunstyrelsens reglemente regleras bland annat uppgifter och arbetsformer för 
styrelsen. Där anges även antal ledamöter och ersättare i styrelsen. 

Beslutsunderlag 
-

Yrkanden 
Anna Pers (C) föreslår följande från Centerpartiet (C): 

Ledamöter: Mikael Thalin, Susann Lindblad, Mats Lust, Håkan 
Yngström och Fredrik Jansson. 
Ersättare: Anita Boman Daniels, Marcus Laggar, Anna Pers, Carina 
Konradsson, Jan Segerstedt, Nils Anders Gref, Nina Wiik, Bo 
Konradsson, Aino Eurenius och Sandra Eriksson. 

Ordföranden Anders Rosell (S) föreslår följande från Socialdemokraterna (S): 

Ledamöter: Magnus Bjurman (S), Gunilla Elings-Friberg (S) och Anders 
Rosell (S). 
Ersättare: Hans-Göran Olsson (S), Pia Ström (S), Lennart Eriksson (S), 
Ellenor Smids (S), Bosse Finnström (S) och Johanna Bergman (S). 

Ordföranden föreslår därefter följande personer från Vänsterpartiet och Miljöpartiet: 

Ledamöter: Eva Janstad (V) 
Ersättare: Joep Meens (MP) 

Gunilla Frelin (M) föreslår följande från Moderaterna (M), Sverigedemokraterna (SD) 
och Kristdemokraterna (KD): 

Ledamöter: Joakim Larsson (M), Marc Ersson (SD), Ann-Sofie Ivarsson, 
Bengt-Åke Svahn (KD), Eva Janstad (V). 
Ersättare: Gunilla Frelin (M), Thomas Wahlström (M), Elisabet 
Setterlund Alvarsson (M), Roine Andersson (SD), Tomas Alfredsson 
(SD), Roger Eriksson (SD), Mikael Sundin, Lars Olov Simu (KD), Jimmy 
Stanford (KD) 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om ledamöter, ersättare och på förslaget 
om kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande och finner 
att valberedningen bifaller samtliga förslag. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 
 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

PROTOKOLL 8(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

§ 5 OK KS 2022/00490-1 

Val av valnämnd 2023–2026 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande ledamöter och ersättare 
till valnämnden för mandatperioden 2023 – 2026: 

Ledamot Ersättare 

Sven-Erik Sjöberg (C) Bo Konradsson (C) 

Yngve Björklund (C) Nina Wiik (C) 

Anders Rosell (S) Inger Jones Eriksson (S) 

Sten Hansson van Nes (M) Per Rudfeldt (M) 

Bengt-Åke Svahn (KD) Bibi Andersson (SD) 

Till ordförande föreslås Sven-Erik Sjöberg (C). 
Till vice ordförande föreslås Sten Hansson van Nes (M). 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa valnämnd består av fem ledamöter och lika många ersättare. 

Beslutsunderlag 
-

Yrkanden 
Anna Pers (C) föreslår Sven-Erik Sjöberg (C) och Yngve Björklund (C) som ledamöter 
och Bo Konradsson (C) och Nina Wiik (C) som ersättare. 

Ordföranden föreslår sig själv som ledamot och Inger Jones Eriksson (S) som ersättare. 

Gunilla Frelin (M) föreslår Sten Hansson van Nes (M) och Bengt-Åke Svahn (KD) som 
ledamöter och Per Rudfeldt (M) och Bibi Andersson (SD) som ersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om ledamöter, ersättare och på förslaget 
om valnämndens ordförande och vice ordförande och finner att valberedningen bifaller 
samtliga förslag. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 
  

   
     

 

   

 
 

PROTOKOLL 9(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

§ 6 OK KS 2022/00493-1 

Val till gemensam servicenämnd för löneadministration 
2023–2026 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande ledamot och ersättare 
till gemensam servicenämnd för löneadministration i Älvdalen för mandatperioden 
2023 – 2026: 

Ledamot Ersättare 

Magnus Bjurman (S) Mikael Thalin (C) 

Sammanfattning av ärendet
Servicenämnden för löneadministration är gemensam för Mora, Orsa och Älvdalens 
kommuner. Älvdalen väljer ordförande och Mora nominerar vice ordföranden för 
denna mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
-

Yrkanden 
Ordföranden föreslår Magnus Bjurman (S) som ledamot. 

Anna Pers (C) föreslår Mikael Thalin (C) som ersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslaget om ledamot och ersättare till den 
gemensamma servicenämnden för löneadministration och finner att valberedningen 
bifaller samtliga förslag. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 
     

 

 
 

  

 

 

 

PROTOKOLL 10(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

§ 7 OK KS 2022/00491-1 

Val till gemensam nämnd för social myndighetsutövning 
2023–2026 och nominering av vice ordförande 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande ledamot och ersättare 
till gemensam nämnd för social myndighetsutövning för mandatperioden 2023 – 2026: 

Ledamot Ersättare 

Anneli Eriksson (S) Bengt-Åke Svahn (KD) 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att för samma nämnd och tid nominera 
Anneli Eriksson (S) som vice ordförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma nämnden för social myndighetsutövning är gemensam för Mora, Orsa 
och Älvdalens kommuner. Mora är i tur att välja ordförande och Orsa nominerar vice 
ordförande under den här mandatperioden enligt avtal. 

Beslutsunderlag 
-

Yrkanden 
Ordföranden föreslår Anneli Eriksson (S) som ledamot och även att nominera henne 
som vice ordförande. 

Gunilla Frelin (M) föreslår Bengt-Åke Svahn (KD) som ersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslaget om ledamot, ersättare och nominering av 
vice ordförande och finner att valberedningen bifaller samtliga förslag. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

  

 
 

   

   

  

 
  

PROTOKOLL 11(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

§ 8 OK KS 2022/00492-1 

Val till gemensam gymnasienämnd 2023–2026 och 
nominering av förste vice ordförande 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande ledamöter och ersättare 
till gemensamma gymnasienämnden för mandatperioden 2023 – 2026: 

Ledamot Ersättare 

Anders Rosell (S) Gunilla Elings Friberg (S) 

Anna Pers (C) Camilla Staffan (C) 

Tomas Wahlberg (M) Mikael Magnusson (KD) 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att för samma nämnd och tid nominera 
Anders Rosell (S) som förste vice ordförande. 

Sammanfattning av ärendet
Gymnasienämnden är gemensam för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Orsa 
nominerar förste vice ordförande enligt avtal och Mora kommunfullmäktige tar det 
slutliga beslutet. 

Beslutsunderlag 
-

Yrkanden 
Ordföranden föreslår sig själv som ledamot och Gunilla Elings Friberg (S) som 
ersättare samt att nominera sig själv som förste vice ordförande. 

Anna Pers (C) föreslår sig själv som ledamot och Camilla Staffan (C) som ersättare. 

Gunilla Frelin (M) föreslår Thomas Wahlberg (M) som ledamot och Mikael Magnusson 
(KD) som ersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om ledamöter, ersättare och på förslaget 
om nominering av förste vice ordföranden till den gemensamma gymnasienämnden 
och finner att valberedningen bifaller samtliga förslag. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



  

 
  

 

  

    

 

 

PROTOKOLL 12(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

§ 9 OK KS 2022/00494-1 

Val till gemensam servicenämnd IS/IT 2023–2026 och 
nominering av vice ordförande 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande ledamot och ersättare 
till gemensam servicenämnd IS/IT i Mora för mandatperioden 2023 – 2026: 

Ledamot Ersättare 

Mikael Thalin (C) Lars-Olov Simu (KD) 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att för samma nämnd och tid nominera 
Mikael Thalin (C) som vice ordförande. 

Sammanfattning av ärendet
Servicenämnden för IS/IT är gemensam för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. 
Mora är i tur att välja ordförande och Orsa nominerar vice ordförande under den här 
mandatperioden enligt avtal. 

Beslutsunderlag 
-

Yrkanden 
Anna Pers (C) föreslår Mikael Thalin (C) som ledamot och att nominera honom som 
förste vice ordförande. 

Gunilla Frelin (M) föreslår Lars-Olov Simu (KD) som ersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om ledamöter, ersättare och på förslaget 
om nominering av vice ordföranden till den gemensamma IS/IT-nämnden och finner 
att valberedningen bifaller samtliga förslag 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 
 

 

 

 

 

    
 

 

  

 
  

PROTOKOLL 13(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

§ 10 OK KS 2022/00500-1 

Val till gemensam miljö- och byggnadsnämnd 2023–2026 och 
nominering av förste vice ordförande 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande ledamot och ersättare 
till gemensam miljö- och byggnadsnämnd för mandatperioden 2023 – 2026: 

Ledamot Ersättare 

Per-Erik Wiik (C) Yngve Björklund (C) 

Mikael Johansson (C) Kristina Sundin (C) 

Pia Ström (S) Örjan Gustafsson (S) 

Roine Andersson (SD) Leif Altner (M) 

Malin Sundin (KD) Ulf Björklund (KD) 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att för samma nämnd och tid nominera 
Per-Erik Wiik (C) som förste vice ordförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsnämnden är en ny nämnd från årsskiftet 2022/2023. Den ersätter 
Orsa byggnadsnämnd och Mora Orsa miljönämnd. Orsa är i tur att nominera förste 
vice ordförande och Mora kommun som är huvudman tar det slutliga beslutet. 

Beslutsunderlag 
-

Yrkanden 
Anna Pers (C) föreslår Per-Erik Wiik (C) och Mikael Johansson (C) som ledamöter och 
Yngve Björklund (C) och Kristina Sundin (C) som ersättare samt att Per-Erik Wiik (C) 
nomineras som förste vice ordförande. 

Ordföranden föreslår Pia Ström (S) som ledamot och Örjan Gustafsson (S) som 
ersättare. 

Gunilla Frelin (M) föreslår Roine Andersson (SD) och Malin Sundin (KD) som 
ledamöter och Leif Altner (M) och Ulf Björklund (KD) som ersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om ledamöter, ersättare och på förslaget 
om nominering av förste vice ordföranden till den gemensamma miljö- och 
byggnadsnämnden och finner att valberedningen bifaller samtliga förslag. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 
 

  

 

 

 

  
 

    
  

  
 

PROTOKOLL 14(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

§ 11 OK KS 2022/00495-1 

Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Orsabostäder AB 
2023–2026 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande ledamöter och ersättare 
i styrelsen för Orsabostäder AB från ordinarie årsstämma 2023 och längst till ordinarie 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige: 

Ledamot Ersättare 

Bernt Westerhagen (C) Ronny Lovén (C) 

Johan Smids (C) Ellinor Wiik (C) 

Hans Lans (S) Hans-Göran Olsson (S) 

Roger Eriksson (SD) Joep Meens (MP) 

Leif Altner (M) Bengt Hahne (KD) 

1. Till ordförande föreslås Bernt Westerhagen (C) 
2. Till vice ordförande föreslås Leif Altner (M) 

Valberedningen föreslår att fullmäktige väljer följande till lekmannarevisorer i 
Orsabostäder AB från ordinarie årsstämma 2023 och längst till ordinarie årsstämma 
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige: 

Revisor Revisorsersättare 

Elsmarie Laggar Bärjegård (C) Susanne Andersson (S) 

Sammanfattning av ärendet 
Orsabostäder AB är ett kommunalägt bolag med fem styrelseledamöter med lika många 
ersättare. I bolagsordningen framgår bland annat mandattid för styrelsen och 
revisorer. 

Beslutsunderlag 
-

Yrkanden 
Anna Pers (C) föreslår Bernt Westerhagen (C) och Johan Smids (C) som ledamöter och 
Ronny Lovén (C) och Ellinor Wiik (C) som ersättare samt att Bernt Westerhagen (C) 
väljs som ordförande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

  

 

 
  

  

 

PROTOKOLL 15(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

Ordföranden föreslår Hans Lans (S) som ledamot samt Hans-Göran Olsson (S) och 
Joep Meens (MP) som ersättare. 

Gunilla Frelin (M) föreslår Roger Eriksson (SD) och Leif Altner (M) som ledamöter och 
Bengt Hahne (KD) som ersättare samt att Leif Altner (M) väljs som vice ordförande. 

Anna Pers (C) föreslår Elsmarie Laggar Bärjegård (C) som revisor. 

Ordföranden föreslår Susanne Andersson (S) som revisorsersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om ledamöter, ersättare och förslaget om 
ordförande och vice ordförande i Orsabostäder AB och finner att valberedningen 
bifaller samtliga förslag. 

Ordföranden ställer proposition på förslaget om revisor och revisorsersättare och 
finner att valberedningen bifaller dessa. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 
    

  

 

 

  
  

 

   
  

  
 

PROTOKOLL 16(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

§ 12 OK KS 2022/00496-1 

Val av ledamöter, ersättare och revisor i Orsa Lokaler AB 
2023–2026 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande ledamöter och ersättare 
i styrelsen för Orsa Lokaler AB från ordinarie årsstämma 2023 och längst till ordinarie 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige: 

Ledamot Ersättare 

Bernt Westerhagen (C) Ronny Lovén (C) 

Johan Smids (C) Ellinor Wiik (C) 

Hans Lans (S) Hans-Göran Olsson (S) 

Roger Eriksson (SD) Joep Meens (MP) 

1. Till ordförande föreslås Bernt Westerhagen (C) 
2. Till vice ordförande föreslås Leif Altner (M) 

Valberedningen föreslår att fullmäktige väljer följande till lekmannarevisorer i Orsa 
Lokaler AB från ordinarie årsstämma 2023 och längst till ordinarie årsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige: 

Revisor Revisorsersättare 

Elsmarie Laggar Bärjegård (C) Susanne Andersson (S) 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa Lokaler AB är ett kommunalägt bolag med fem styrelseledamöter med lika många 
ersättare. I bolagsordningen framgår bland annat mandattid för styrelsen och 
revisorer. 

Beslutsunderlag 
-

Yrkanden 
Anna Pers (C) föreslår Bernt Westerhagen (C) och Johan Smids (C) som ledamöter och 
Ronny Lovén (C) och Ellinor Wiik (C) som ersättare samt att Bernt Westerhagen (C) 
väljs som ordförande. 

Ordförande föreslår Hans Lans (S) som ledamot och Hans-Göran Olsson (S) och Joep 
Meens (MP) som ersättare. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

  

 

 
 

  

 

PROTOKOLL 17(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

Gunilla Frelin (M) föreslår Roger Eriksson (SD) och Leif Altner (M) som ledamöter och 
Bengt Hahne (KD) som ersättare samt att Leif Altner (M) väljs som vice ordförande. 

Anna Pers (C) föreslår Elsmarie Laggar Bärjegård (C) som revisor. 

Ordföranden föreslår Susanne Andersson (S) som revisorsersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om ledamöter, ersättare och förslaget om 
ordförande och vice ordförande i Orsa Lokaler AB och finner att valberedningen 
bifaller samtliga förslag. 

Ordföranden ställer proposition på förslaget om revisor och revisorsersättare och 
finner att valberedningen bifaller dessa. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



  

 
  

  

 

 

  
 

  
  

   

PROTOKOLL 18(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

§ 13 OK KS 2022/00497-1 

Val av ledamöter, ersättare och revisorer i Orsa Vatten och 
Avfall AB 2023–2026 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande ledamöter och ersättare 
i styrelsen för Orsa Vatten och Avfall AB från ordinarie årsstämma 2023 och längst till 
ordinarie årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige: 

Ledamot Ersättare 

Leif Dahlfors (C) Sven-Erik Sjöberg (C) 

Kurt Rågstad (C) Hans-Göran Laggar (C) 

Hans Lindström (S) Karin Bohlin (S) 

Mikael Andersson (SD) Jimmy Stanford (KD) 

Per Rudfeldt (M) Joep Meens (MP) 

1. Till ordförande föreslås Leif Dahlfors (C) 
2. Till vice ordförande föreslås Per Rudfeldt (M) 

Valberedningen föreslår att fullmäktige väljer följande till lekmannarevisorer i Orsa 
Vatten och Avfall AB från ordinarie årsstämma 2023 och längst till ordinarie 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige: 

Revisor Revisorsersättare 

Susanne Andersson (S) Elsmarie Laggar Bärjegård (C) 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa Vatten och Avfall AB är ett kommunalägt bolag med fem styrelseledamöter med 
lika många ersättare. I bolagsordningen framgår bland annat mandattid för styrelsen 
och revisorer. 

Beslutsunderlag 
-

Yrkanden 
Anna Pers (C) föreslår Leif Dahlfors (C) och Kurt Rågstad (C) som ledamöter, Sven-
Erik Sjöberg (C) och Hans-Göran Laggar (C) som ersättare samt att Leif Dahlfors (C) 
väljs som ordförande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



   

   

 

  

 
  

 

 

PROTOKOLL 19(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

Ordföranden föreslår Hans Lindström (S) som ledamot och Karin Bohlin (S) och Joep 
Meens (MP) som ersättare. 

Gunilla Frelin (M) föreslår Mikael Andersson (SD) och Per Rudfeldt (M) som 
ledamöter och Jimmy Stanford (KD) som ersättare samt att Per Rudfeldt (M) väljs som 
vice ordförande. 

Ordföranden föreslår Susanne Andersson (S) som revisor. 

Anna Pers (C) föreslår Elsmarie Laggar Bärjegård (C) som revisorsersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om ledamöter, ersättare och förslaget om 
ordförande och vice ordförande i Orsa Vatten och Avfall AB och finner att 
valberedningen bifaller samtliga förslag. 

Ordföranden ställer proposition på förslaget om revisor och revisorsersättare och 
finner att valberedningen bifaller dessa. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 
  

 

  
 

  
  

  

  

PROTOKOLL 20(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

§ 14 OK KS 2022/00498-1 

Val av ledamöter, ersättare och revisorer i NODAVA AB 
2023–2026 samt nominering av ordförande 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande ledamöter och ersättare 
i styrelsen för NODAVA AB från ordinarie årsstämma 2023 och längst till ordinarie 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige: 

Ledamot Ersättare 

Leif Dahlfors (C) Tomas Hanser (C) 

Olof Herko (S) Hans Lans (S) 

Per Rudfeldt (M) Mikael Andersson (SD) 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att för samma nämnd och tid nominera 
Olof Herko (S) som ordförande. 

Valberedningen föreslår att fullmäktige väljer följande till lekmannarevisorer i Orsa 
Vatten och Avfall AB från ordinarie årsstämma 2023 och längst till ordinarie 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige: 

Revisor Revisorsersättare 

Susanne Andersson (S) Kåre Olsson 

Sammanfattning av ärendet
NODAVA AB är ett kommunalägt bolag som ägs tillsammans med Mora och Älvdalens 
kommuner. I bolagsordningen framgår bland annat mandattid för styrelsen och 
revisorer. 

Beslutsunderlag 
-

Yrkanden 
Anna Pers (C) föreslår Leif Dahlfors (C) som ledamot och Tomas Hanser (C) som 
ersättare. 

Ordföranden föreslår Olof Herko (S) som ledamot och Hans Lans (S) som ersättare och 
att nominera Olof Herko (S) som ordförande. 

Gunilla Frelin (M) föreslår Per Rudfeldt (M) som ledamot och Mikael Andersson (SD) 
som ersättare. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 
  

 

 

PROTOKOLL 21(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

Ordföranden föreslår Susanne Andersson (S) som revisor. 

Gunilla Frelin (M) föreslår Kåre Olsson som revisorsersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om ledamöter, ersättare och förslaget om 
ordförande och vice ordförande i NODAVA AB och finner att valberedningen bifaller 
samtliga förslag. 

Ordföranden ställer proposition på förslaget om revisor och revisorsersättare och 
finner att valberedningen bifaller dessa. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

  

PROTOKOLL 22(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

§ 15 OK KS 2022/00499-1 

Val av överförmyndare 2023–2026 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande överförmyndare och 
ersättare under mandatperioden 2023–2026: 

Överförmyndare Ersättare 

Sven-Erik Sjöberg (C) Vakant 

Sammanfattning av ärendet 
En överförmyndare ska utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns 
förvaltning. 

Beslutsunderlag 
-

Yrkanden 
Anna Pers (C) föreslår Sven-Erik Sjöberg (C) som överförmyndare. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att valberedningen bifaller det. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

   
   

   

   

  

PROTOKOLL 23(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

§ 16 OK KS 2022/00501-1 

Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen 2023–2026 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja gode män enligt 
fastighetsbildningslagen, två med erfarenhet i frågor om tätortsförhållanden och två 
med erfarenhet i frågor om jordbruks- eller skogsbruksförhållanden, för perioden 
2023-01-01 – 2026-12-31 enligt följande: 

Gode män 

Per-Erik Wiik (C) Jordbruks- eller skogsförhållanden 

Roine Andersson (SD) Jordbruks- eller skogsförhållanden 

Olof Herko (S) Tätortsförhållanden 

Roine Andersson (SD) Tätortsförhållanden 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen uppmanar kommunerna att välja gode män enligt fastighets-
bildningslagen. God man ska ha erfarenhet i fråga om tätortsförhållanden eller vara 
kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor. 

Beslutsunderlag 
-

Yrkanden 
Anna Pers (C) föreslår Per-Erik Wiik (C) som god man för jordbruks- eller 
skogsförhållanden. 

Ordföranden föreslår Olof Herko (S) som god man för tätortsförhållanden. 

Gunilla Frelin (M) föreslår Roine Andersson (SD) som god man för jordbruks- eller 
skogsförhållanden och tätortsförhållanden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på förslagen om gode män för jordbruks- eller 
skogsförhållanden, sedan på förslagen om gode män för tätortsförhållanden och finner 
att valberedningen bifaller samtliga förslag. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

    

 

   

 

 

  
 

PROTOKOLL 24(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

§ 17 OK KS 2022/00502-1 

Val av representanter i styrelsen för Stiftelsen 
Rovdjurscentrum Grönklitt och Designtorg Trä 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande två ledamöter och en 
ersättare i styrelsen för Stiftelsen Rovdjurscentrum Grönklitt och Designtorg Trä från 
ordinarie årsstämma 2023 och längst till ordinarie årsstämma som följer efter nästa val 
till kommunfullmäktige: 

Ledamot Ersättare 

Mikael Thalin (C) Magnus Bjurman (S) 

Roine Andersson (SD) 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun väljer representanter till styrelsen för Rovdjurscentrum Grönklitt och 
Designtorg Trä med två ledamöter och en ersättare. 

Beslutsunderlag 
-

Yrkanden 
Anna Pers (C) föreslår Mikael Thalin (C) som ledamot. 

Gunilla Frelin (M) föreslår Roine Andersson (SD) som ledamot. 

Ordföranden föreslår Magnus Bjurman (S) som ersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om ledamöter och ersättare och finner att 
valberedningen bifaller samtliga förslag. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 

 

 
 

PROTOKOLL 25(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

§ 18 OK KS 2022/00503-1 

Val till Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2023–2026 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande ledamot och ersättare 
till Hjälpmedelsnämnden Dalarna för mandatperioden 2023–2026: 

Ledamot Ersättare 

Hans-Göran Olsson (S) Tommy Olofsson (KD) 

Sammanfattning av ärendet 
Hjälpmedelsnämnden är gemensam för länets alla kommuner och Landstinget 
Dalarna. Nämnden ansvarar bland annat för att tillhandahålla hjälpmedel till ett 
rimligt pris. 

Beslutsunderlag 
-

Yrkanden 
Ordföranden föreslår Hans-Göran Olsson (S) som ledamot. 

Gunilla Frelin (M) föreslår Tommy Olofsson (KD) som ersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslaget om ledamot och ersättare och finner att 
valberedningen bifaller samtliga förslag. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

 

   
  

 

   

 

  

 
 

PROTOKOLL 26(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

§ 19 OK KS 2022/00504-1 

Val till Språktolknämnden i Dalarna 2023–2026 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande ledamot och ersättare 
till Språktolknämnden Dalarna för mandatperioden 2023–2026: 

Ledamot Ersättare 

Anna Pers (C) Johanna Bergman (S) 

Alain Bukomose (KD) 

Sammanfattning av ärendet 
Språktolknämnden är ett samarbete mellan Landstinget Dalarna och vissa av länets 
kommuner. Språktolknämnden i Dalarna har det samlade ansvaret för drift och 
förvaltning av språktolkförmedlingsverksamhet. 

Beslutsunderlag 
-

Yrkanden 
Anna Pers (C) föreslår sig själv som ledamot. 

Ordföranden föreslår Johanna Bergman (S) som ersättare. 

Gunilla Frelin (M) föreslår Alain Bukomose (KD) som ersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om ledamot och ersättare och finner att 
valberedningen bifaller samtliga förslag. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

  
 

 

 

 
 

PROTOKOLL 27(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

§ 20 OK KS 2022/00505-1 

Val till Norra Dalarnas samordningsförbund, FINSAM 2023– 
2026 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande ledamot och ersättare 
till Norra Dalarnas samordningsförbund, FINSAM, för mandatperioden 2023–2026: 

Ledamot Ersättare 

Pia Ström (S) Bengt-Åke Svahn (KD) 

Sammanfattning av ärendet 
Norra Dalarnas samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
kommun och region/landsting. Mandattiden styrs av tidigare antagen 
förbundsordning. 

Beslutsunderlag 
-

Yrkanden 
Ordföranden föreslår Pia Ström (S) som ledamot. 

Gunilla Frelin (M) föreslår Bengt-Åke Svahn (KD) som ersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om ledamot och ersättare och finner att 
valberedningen bifaller samtliga förslag. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

   

 

 

  
 

PROTOKOLL 28(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

§ 21 OK KS 2022/00506-1 

Val av representanter i styrelsen för Oreälvens Kraft AB 
2023–2026 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande två ledamöter och en 
ersättare som representanter i styrelsen för Oreälvens Kraft AB för mandatperioden 
2023–2026: 

Ledamot Ersättare 

Tomas Hanser (C) Anders Rosell (S) 

Mars Ersson (SD) 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun är delägare i Oreälvens Kraft AB och utser därmed representanter till 
styrelsen. 

Beslutsunderlag 
-

Yrkanden 
Anna Pers (C) föreslår Tomas Hanser (C) som ledamot. 

Gunilla Frelin (M) föreslår Marc Ersson (SD) som ledamot. 

Ordföranden föreslår sig själv som ersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om ledamöter och ersättare och finner att 
valberedningen bifaller samtliga förslag. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



  

 

   

 

 
 

PROTOKOLL 29(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

§ 22 OK KS 2022/00510-1 

Val till styrelsen i Utveckling i Dalarna Holding AB 
Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Mikael Thalin (C) till ledamot och Joakim Larsson (M) som 
ersättare i styrelsen i Utveckling i Dalarna Holding AB från ordinarie årsstämma 2023 
och längst till ordinarie årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Val till styrelsen i det gemensamt ägda bolaget, Utveckling i Dalarna Holding AB. 

Beslutsunderlag 
-

Yrkanden 
Anna Pers (C) föreslår Mikael Thalin (C) som ledamot. 

Gunilla Frelin (M) föreslår Joakim Larsson (M) som ersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om ledamot och ersättare och finner att 
valberedningen bifaller samtliga förslag. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

  
    

 

   

 

 
 

PROTOKOLL 30(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

§ 23 OK KS 2022/00511-1 

Val av ledamot och ersättare till Dalarnas kommunförbund 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att välja följande ledamot och ersättare i 
styrelsen för Dalarnas kommunförbund från ordinarie förbundsstämma 2019 och 
längst till ordinarie förbundsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige: 

Ledamot Ersättare 

Mikael Thalin (C) Joakim Larsson (M) 

Sammanfattning av ärendet 
Orsa kommun är medlem i Dalarnas kommunförbund. I stadgarna anges att styrelsen 
består av en ledamot och en ersättare per medlem, där ledamot ska ha rätt att företräda 
medlemmen. Även mandattid anges i stadgarna. 

Beslutsunderlag 
-

Yrkanden 
Anna Pers (C) föreslår Mikael Thalin (C) som ledamot. 

Gunilla Frelin (M) föreslår Joakim Larsson (M) som ersättare. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen om ledamot och ersättare och finner att 
valberedningen bifaller samtliga förslag. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



  
 

 
 

 

  

 
 

PROTOKOLL 31(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

§ 24 OK KS 2022/00507-1 

Inkallelseordning för ersättare i nämnd/styrelse 2023–2026 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att följande regler angående ersättares 
inkallande till tjänstgöring i nämnder och styrelser ska gälla under mandatperioden 
2023–2026. 

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp inträder ersättare i nedan angiven 
partigruppsordning: 

Centerpartiet - C, S, MP, KD, SD, M, V 

Socialdemokraterna - S, C, V, MP, M, KD, SD 

Sverigedemokraterna - SD, M, KD, C, V, MP, S 

Moderaterna – M, KD, SD, S, MP, V, C 

Kristdemokraterna - KD, M, SD, C, V, MP, S 

Vänsterpartiet - V, MP, S, C, KD, M, SD 

Miljöpartiet - MP, V, S, C, KD, M, SD 

Sammanfattning av ärendet 
Inkallelseordningen visar i vilken ordning ersättare ska kallas in. Denna gäller inte i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
-

Yrkanden 
Närvarande ledamöter från (C), (S), (SD) och (M) föreslår sitt partis förslag till 
inkallelseordning. Ordförande föreslår inkallelseordning för resterande partier enligt 
respektive partis önskemål inkomna via e-post. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen till inkallelseordning och finner att 
valberedningen bifaller samtliga. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



  
 

 

     

  
 

PROTOKOLL 32(32) 
VALBEREDNING 
Sammanträdesdatum: 2022-11-24 
Dokument nr: OK KS 2022/00485-3 

§ 25 OK KS 2022/00508-1 

Delegera förslag om fyllnadsval 
Beslut 
Valberedningen beslutar att delegera till ordförande och vice ordförande att lämna 
förslag om fyllnadsval till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Valberedningen kan delegera till ordförande och vice ordförande att lämna förslag om 
fyllnadsval till fullmäktige under mandatperioden. Valbarheten för förtroendevalda och 
bestämmelser kring uppdraget regleras i kommunallagen (4 kap. 3 - 10 §§). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-

Förslag till beslut 
Verksamhetsområde service och utveckling föreslår: 
Valberedningen beslutar att delegera till ordförande och vice ordförande att lämna 
förslag om fyllnadsval till kommunfullmäktige. 
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-

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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