
Protokoll 2017-09-25

Kommunfullmäktiges valberedning
Tid Plats
18:00-18:10 Hidinge skola  

Övriga

Protokollet innehåller paragraferna §§7-10

Ordförande _________________________________________________________________
Annica Zetterholm

Justerare _________________________________________________________________
Pia Frohman

Sekreterare _________________________________________________________________
Gustav Olofsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Annica Zetterholm (C) (ordförande)
Lars-Gunnar Forsberg (S) (vice ordförande)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Pia Frohman (MP)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
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Protokoll 2017-09-25

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktiges valberedning
Sammanträdesdatum 2017-09-25

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2017-09-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§7 Val av justerare

§8 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och bildningsnämnden - Brian Jensen 
(S)

§9 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kultur- och bildningsnämnden - Michael 
Larsson (S)

§10 Val av ledamöter och ersättare till kultur- och bildningsnämnden

Sida 3 av 13



Protokoll 2017-09-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§7- Val av justerare
Beslut

Valberedningen väljer Pia Frohman till justerare

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-09-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§8 - Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och 
bildningsnämnden - Brian Jensen (S) (KS 17-634)
Beslutsunderlag

 Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och bildningsnämnden - Brian Jensen (S) - (KS 
17-634-1)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-09-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§9 - Avsägelse från uppdrag som ledamot i kultur- och 
bildningsnämnden - Michael Larsson (S) (KS 17-635)
Beslutsunderlag

 Avsägelse från uppdrag som ledamot i kultur- och bildningsnämnden - Michael Larsson (S) - 
(KS 17-635-1)

Paragrafen är justerad
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Protokoll 2017-09-25

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§10 - Val av ledamöter och ersättare till kultur- och 
bildningsnämnden (KS 17-652)
Förslag till beslut

Lars-Gunnar Forsberg (S) föreslår Linda Hallén 19750404-6785 (S) som ordinarie ledamot 
och som ersättare Jette Berström 19490205-9346 (S) i kultur och bildningsnämnden.

Beslut

Valberedningen föreslår Linda Hallén 19750404-6785 (S) som ordinarie ledamot och som 
ersättare Jette Berström 19490205-9346 (S) i kultur och bildningsnämnden.

Paragrafen är justerad
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Val av justerare

§7
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Avsägelse från uppdrag som ersättare i kultur- och 
bildningsnämnden - Brian Jensen (S) 

§8

KS 17-634
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LEKEBERGS
KOMMUN

Avsägelse från uppdrag

Uppgifter
Namn

Brian Jensen
Datum

13/9-2017
Uppgifterna behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Personnummer

680731-9477
Partibeteckning

Socialdemokraterna

Härmed avsäger jag mig mina politiska uppdrag som

Ersättare i kultur och bildningsnämnden

Underskrift

Namnteckning Namnförtydligande

Brian Jensen

Ifylld blankett skickas till:
Lekebergs kommun

Administrativa avdelningen

716 81 Fjugesta
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Avsägelse från uppdrag som ledamot i kultur- och 
bildningsnämnden - Michael Larsson (S)

§9

KS 17-635
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LEKEBERGS
KOMMUN

Avsägelse från uppdrag

Uppgifter
Namn

Michael Larsson
Datum

20170913
Uppgifterna behandlas enligt Personuppgiftslagen (Pu--;.

Personnummer

621128-7039
Partibeteckning

Socialdemokraterna

Härmed avsäger jag mig mina politisKS

Förtroendevald i Kulru^ c

som

Underskrift

Namnteckning , \3, T, nförtydligande

3nae! Larsson

Ifylld blankett

Lekebergs kommun

Administrativa avdelr.

716 81 Fjugesta
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Val av ledamöter och ersättare till kultur- och bildningsnämnden

§10

KS 17-652
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