
Protokoll 2018-04-12

Kommunfullmäktiges valberedning
Tid Plats Plats
17:00-17:15 Multen, Kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§1-6

Ordförande _________________________________________________________________
Annica Zetterholm

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Annica Zetterholm (C) (ordförande)
Lars-Gunnar Forsberg (S) (vice ordförande)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Pia Frohman (MP)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
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Protokoll 2018-04-12

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum 2018-04-12

Datum för överklagan 2018-04-13 till och med 2018-05-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-04-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§1 Val av justerare
§2 Avsägelse från förtroendeuppdrag, Michael Larsson (S)
§3 Val av ledamot till Sydnärkes miljönämnd
§4 Val av ersättare till Sydnärkes IT-nämnd
§5 Val av ersättare till miljö- och naturvårdsrådet
§6 Val av ersättare till krisledningsnämnden
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Protokoll 2018-04-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§1- Val av justerare

Ärendebeskrivning

Justering sker den 12 april i anslutning till sammanträdet.

Förslag till beslut

Pia Frohman (MP) utses till justerare.

Beslut

Pia Frohman (MP) utses till justerare.

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-04-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§2 - Avsägelse från förtroendeuppdrag, Michael Larsson (S) (KS 
18-460)
Ärendebeskrivning
Michael Larsson (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag i Lekebergs 
kommun. Efter en genomgång av mandatperiodens valärenden har det framkommit att listan 
Michael lämnat in inte riktigt stämmer, de förtroendeuppdrag som Michael är invald i och som han 
vill avsäga sig från är följande: 

Kommunfullmäktige (ledamot)
Sydnärkes miljönämnd (ledamot)
Sydnärkes IT-nämnd (ersättare)
Miljö- och naturvårdsrådet (ersättare)
Tillgänglighetsrådet (ersättare)
Krisledningsnämnden (ersättare)

Kommunfullmäktige behöver behandla avsägelserna gällande kommunfullmäktige, Sydnärkes 
miljönämnd, Sydnärkes IT-nämnd, miljö- och naturvårdsrådet och krisledningsnämnden. Avsägelsen 
från tillgänglighetsrådet behandlas av kultur- och bildningsnämnden. 

Förslag till beslut

1. Michael Larssons (S) avsägelser från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i 
Sydnärkes miljönämnd, ersättare i Sydnärkes IT-nämnd, ersättare i miljö- och naturvårdsrådet och 
ersättare i krisledningsnämnden godkänns

2. Lekebergs kommun begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län för att utse ny 
ledamot i kommunfullmäktige efter Michael Larsson (S).

Valberedningens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Avsägelse från förtroendeuppdrag, Michael Larsson (S) - (56972)
 Avsägelse från förtroendeuppdrag Michael Larsson (S) - (KS 18-460-1)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-04-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§3 - Val av ledamot till Sydnärkes miljönämnd (KS 18-461)
Ärendebeskrivning
Michael Larsson (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag i Lekebergs 
kommun. Ett av hans uppdrag är som ledamot i Sydnärkes miljönämnd, därför måste en ny ledamot 
utses. 

Förslag till beslut

XX utses till ledamot i Sydnärkes miljönämnd till och med år 2018.

Valberedningens förslag till beslut

Linda Hallén (S) utses till ledamot i Sydnärkes miljönämnd till och med år 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ledamot till Sydnärkes miljönämnd - (56973)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-04-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§4 - Val av ersättare till Sydnärkes IT-nämnd (KS 18-462)
Ärendebeskrivning
Michael Larsson (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag i Lekebergs 
kommun. Ett av hans uppdrag är som ersättare i Sydnärkes IT-nämnden, därför måste en ny ersättare 
utses. 

Förslag till beslut

XX utses till ersättare i Sydnärkes IT-nämnd till och med år 2018.

Valberedningens förslag till beslut

Berth Falk (S) utses till ersättare i Sydnärkes IT-nämnd till och med år 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ersättare till Sydnärkes IT-nämnd - (56974)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-04-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§5 - Val av ersättare till miljö- och naturvårdsrådet (KS 18-463)
Ärendebeskrivning
Michael Larsson (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag i Lekebergs 
kommun. Ett av hans uppdrag är som ersättare i miljö- och naturvårdsrådet, därför måste en ny 
ersättare utses. 

Förslag till beslut

XX utses till ersättare i miljö- och naturvårdsrådet till och med år 2018.

Valberedningens förslag till beslut

Birgitta Hultén (S) utses till ersättare i miljö- och naturvårdsrådet till och med år 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ersättare till miljö- och naturvårdsrådet - (56975)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2018-04-12

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§6 - Val av ersättare till krisledningsnämnden (KS 18-464)
Ärendebeskrivning
Michael Larsson (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag i Lekebergs 
kommun. Ett av hans uppdrag är som ersättare i krisledningsnämnden, därför måste en ny ersättare 
utses. 

Förslag till beslut

XX utses till ersättare i krisledningsnämnden till och med år 2018.

Valberedningens förslag till beslut

Platsen som ersättare i krisledningsnämnden till och med år 2018 lämnas vakant.

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av ersättare till krisledningsnämnden - (56976)

Paragrafen är justerad
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Val av justerare

§1

   



Avsägelse från förtroendeuppdrag, Michael Larsson (S)

§2

KS 18-460

   



Tjänsteskrivelse 2018-04-06 1 (1)

Dnr: KS 18-460

   

Tjänsteskrivelse - Avsägelse från förtroendeuppdrag, 
Michael Larsson (S)

Ärendebeskrivning
Michael Larsson (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag 
i Lekebergs kommun. Efter en genomgång av mandatperiodens valärenden har det 
framkommit att listan Michael lämnat in inte riktigt stämmer, de förtroendeuppdrag 
som Michael är invald i och som han vill avsäga sig från är följande: 

Kommunfullmäktige (ledamot)
Sydnärkes miljönämnd (ledamot)
Sydnärkes IT-nämnd (ersättare)
Miljö- och naturvårdsrådet (ersättare)
Tillgänglighetsrådet (ersättare)
Krisledningsnämnden (ersättare)

Kommunfullmäktige behöver behandla avsägelserna gällande kommunfullmäktige, 
Sydnärkes miljönämnd, Sydnärkes IT-nämnd, miljö- och naturvårdsrådet och 
krisledningsnämnden. Avsägelsen från tillgänglighetsrådet behandlas av kultur- och 
bildningsnämnden. 

Förslag till beslut
1. Michael Larssons (S) avsägelser från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige, 
ledamot i Sydnärkes miljönämnd, ersättare i Sydnärkes IT-nämnd, ersättare i miljö- 
och naturvårdsrådet och ersättare i krisledningsnämnden godkänns

2. Lekebergs kommun begär ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen i Örebro län 
för att utse ny ledamot i kommunfullmäktige efter Michael Larsson (S). 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare



LEKEBERGS
KOA4MUN

Avsägelse från uppdrag

Uppgifter
Namn

Michael Larsson
Datum

2018-03-21
Uppgifterna behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Personnummer

621128-7039
Partibeteckning

Socialdemokraterna

Härmed avsäger jag mig mina politiska uppdrag som

Samtliga uppdrag.
KF
Sydnärkes miljönämnd
Sydnärkes IT-nämnd
Miljövårdsrådet
BRÅ
Tillgänglighetsrådet

Underskrift

Namntecknin

//.-'
Namnförtydligande

Michael Larsson

Ifylld blankett skickas till:

Lekebergs kommun

Administrativa avdelningen

71681Fjugesta



Val av ledamot till Sydnärkes miljönämnd

§3

KS 18-461

   



Tjänsteskrivelse 2018-04-06 1 (1)

Dnr: KS 18-461

   

Tjänsteskrivelse - Val av ledamot till Sydnärkes 
miljönämnd

Ärendebeskrivning
Michael Larsson (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag 
i Lekebergs kommun. Ett av hans uppdrag är som ledamot i Sydnärkes miljönämnd, 
därför måste en ny ledamot utses.  

Förslag till beslut
XX utses till ledamot i Sydnärkes miljönämnd till och med år 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare



Val av ersättare till Sydnärkes IT-nämnd

§4

KS 18-462

   



Tjänsteskrivelse 2018-04-06 1 (1)

Dnr: KS 18-462

   

Tjänsteskrivelse - Val av ersättare till Sydnärkes IT-
nämnd

Ärendebeskrivning
Michael Larsson (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag 
i Lekebergs kommun. Ett av hans uppdrag är som ersättare i Sydnärkes IT-nämnden, 
därför måste en ny ersättare utses.  

Förslag till beslut
XX utses till ersättare i Sydnärkes IT-nämnd till och med år 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare



Val av ersättare till miljö- och naturvårdsrådet

§5

KS 18-463

   



Tjänsteskrivelse 2018-04-06 1 (1)

Dnr: KS 18-463

   

Tjänsteskrivelse – Val av ersättare till miljö- och 
naturvårdsrådet

Ärendebeskrivning
Michael Larsson (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag 
i Lekebergs kommun. Ett av hans uppdrag är som ersättare i miljö- och 
naturvårdsrådet, därför måste en ny ersättare utses.  

Förslag till beslut
XX utses till ersättare i miljö- och naturvårdsrådet till och med år 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare



Val av ersättare till krisledningsnämnden

§6

KS 18-464

   



Tjänsteskrivelse 2018-04-06 1 (1)

Dnr: KS 18-464

   

Tjänsteskrivelse - Val av ersättare till 
krisledningsnämnden

Ärendebeskrivning
Michael Larsson (S) har inkommit med en avsägelse från samtliga förtroendeuppdrag 
i Lekebergs kommun. Ett av hans uppdrag är som ersättare i krisledningsnämnden, 
därför måste en ny ersättare utses.  

Förslag till beslut
XX utses till ersättare i krisledningsnämnden till och med år 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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