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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktiges 
valberedning 
 

 2022-11-29  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktiges valberedning 

Sammanträdesdatum 2022-11-29 
Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   
Förvaringsplats  
för protokoll 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Underskrift ...................................................................................... 

 

 
  

Plats och tid: 
 

kl. 09:00-09:30 

Beslutande: Carina Holm (M) 
Fredrik Rosenbecker (SD) 
Tommy Lönnström (SD) 
Markus Lundin (KD) 
Jonas Kleber (C) 
Ulla Lundqvist (S) 
 

Tjänstgörande 
ersättare: 

Nafih Mawlod (S) ersätter Joacim Hermansson (S) 
Magnus Storm (C) ersätter Inger Griberg (MP) 
Alessandro Lindskog (SD) ersätter Nils Detlofsson (L) 

Övriga deltagare: Ebba Jansson, sekreterare 
Rouzbeh Isa, sekreterare 

Utses att justera Nafih Mawlod (S) 

Justeringens plats 
och tid: 

Kommunhuset den 29 november kl. 09:30 

Underskrifter 
 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
30 - 36 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Carina Holm 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Nafih Mawlod 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktiges 
valberedning 
 

 2022-11-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§30/22 Val av 2 gode män för jord- och skogsbruksförhållanden 2023-

2026 
  
§31/22 Val av 1 god man för tätortsfrågor 
  
§32/22 Val av 2 ombud med 2 ombudsersättare från f d Fellingsbro 

kommun i Rotehållares Besparingsfond för Västmanland 
  
§33/22 Val av 1 ombud med 1 ombudsersättare från f d Frövi Köping i 

Rotehållares Besparingsfond för Västmanland 2023-2026 
  
§34/22 Extraval av nämndemän vid Örebro tingsrätt till och med 31 

december 2023 
  
§35/22 Val av 1 tjänsteperson och 1 ersättare i Tallen Kooperativa 

hyresrättsförening 2023-2026 
  
§36/22 Val av revisorer till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens 

avvecklande under 2023 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktiges 
valberedning 
 

 2022-11-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 §30/22   Dnr: KS 2022/302 
 
Val av 2 gode män för jord- och 
skogsbruksförhållanden 2023–2026 
 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår Anders Persson 
(LPO) och Stefan Andersson (S) till gode män för jord- och 
skogsbruksförhållanden 2023–2026. 

Ärendebeskrivning 

Följande nomineringar har inkommit: 

Anders Persson (LPO) 
Stefan Eriksson (S) 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om valberedningen kan besluta enligt 
inkomna nomineringar och finner så beslutat 
 
För åtgärd: 
Systemansvarig Troman 
 
För kännedom: 
De valda 
Personalenheten 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktiges 
valberedning 
 

 2022-11-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 §31/22   Dnr: KS 2022/303 
 
Val av 1 god man för tätortsfrågor 
 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår Nafih Mawlod (S) 
till god man för tätortsfrågor. 

Ärendebeskrivning 

Följande nomineringar har inkommit: 

Nafih Mawlod (S) 
Bertil Jansson (M) 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ulla Lundqvist (S) föreslår Nafih Mawlod (S) 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om valberedningen kan besluta enligt Ulla 
Lundqvist förslag och finner så beslutat. 
 
För åtgärd: 
Systemansvarig Troman 
 
För kännedom: 
Den valda 
Personalenheten 
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Kommunfullmäktiges 
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 2022-11-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 §32/22   Dnr: KS 2022/299 
 
Val av 2 ombud med 2 ombudsersättare från f d 
Fellingsbro kommun i Rotehållares Besparingsfond 
för Västmanland 
 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår Jonas Kleber (C) och 
att övriga platser lämnas vakant tills vidare. 
 

Ärendebeskrivning 

Följande nomineringar har inkommit: 

Ordinarie  Ersättare 

Jonas Kleber (C)   

Per Nordin (M) 

Niklas Nielsen (M) 

 
För åtgärd: 
Systemansvarig Troman 
 
För kännedom: 
De valda 
Länsstyrelsen i Västmanland 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktiges 
valberedning 
 

 2022-11-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 §33/22   Dnr: KS 2022/298 
 
Val av 1 ombud med 1 ombudsersättare från f d Frövi 
Köping i Rotehållares Besparingsfond för 
Västmanland 2023–2026 
 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår Fredrik 
Rosenbecker (SD) till ombud och Joacim Hermansson (S) till 
ombudsersättare 
 

Ärendebeskrivning 

Följande nomineringar har inkommit: 

Ombud   Ombudsersättare 

Fredrik Rosenbecker (SD)  Jan Hansson (M) 
    Joacim Hermansson (S) 

Ledamöternas förslag till beslut 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om valberedningen väljer Fredrik 
Rosenbecker (SD) som ombud med Joacim Hermansson (S) som 
ombudsersättare och finner så beslutat. 
 
För kännedom: 
De valda 
Personalenheten 
Länsstyrelsen i Västmanland 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktiges 
valberedning 
 

 2022-11-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 §34/22   Dnr: KS 2019/122 
 
Extraval av nämndemän vid Örebro tingsrätt till och 
med 31 december 2023 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Monika Klockars (M) och Alessandro 
Lindskog (SD) till ny nämndeman i Örebro tingsrätt till och med 
31 december 2023. 

Ärendebeskrivning 
Örebro tingsrätt är i behov av ytterligare nämndemän. 
Nämndemännen ska väljas snarat och kommer att sitta till 31 
december 2023. Idag har Lindesbergs kommun elva 
nämndemän, och Örebro tingsrätt vill att Lindesbergs kommun 
ska besluta om två nämndemän till. Valbar till nämndeman är 
varje svensk medborgare, som är folkbokförd i kommunen och 
som inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § 
föräldrabalken. Sedan val av nämndeman ägt rum och 
tingsrätten underrättats härom kommer tingsrätten att pröva de 
valdas behörighet. 
 
Följande nomineringar har inkommit: 
 
Bertil Jansson 
Niclas Nielsen 
Monika Klockars 
Carina Holm 
Roseel Säwlund 
Alessandro Lindskog 
Jonas Millard 
Zaki Habib 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser Monika Klockars (M) och Alessandro 
Lindskog (SD) till ny nämndeman i Örebro tingsrätt till och med 
31 december 2023. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktiges 
valberedning 
 

 2022-11-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ledamöternas förslag till beslut 
Fredrik Rosenbecker (SD) föreslår att valberedning beslutar 
enligt liggande förslag 
 
Alessandro Lindskog (SD) yrkar bifall till Fredrik Rosenbeckers 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågan om valberedningen kan besluta enligt 
liggande förslag och finner så beslutat. 
 
För kännedom: 
Örebro tingsrätt 
De valda 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktiges 
valberedning 
 

 2022-11-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 §35/22   Dnr: KS 2022/310 
 
Val av 1 tjänsteperson och 1 ersättare i Tallen 
Kooperativa hyresrättsförening 2023–2026 
 

Beslut 
Platsen lämnas vakant tills vidare. 

Ärendebeskrivning 
Följande nomineringar har inkommit: 
 
Inga nomineringar har inkommit. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktiges 
valberedning 
 

 2022-11-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 §36/22   Dnr: KS 2021/54 
 
Val av revisorer till Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagens avvecklande under 2023 
 

Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår Gunilla Carlsson (S) 
Roland Rohde (C) och Ulla Britt Norgren (M) till revisorer till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen under 2023 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i kommunalförbundets 
medlemskommuner beslutade i april 2022 om avveckling av 
kommunalförbundet Samhällsbyggnad Bergslagen. 
Kommunerna beslutade bland annat att kommunalförbundet 
ska upphöra som egen juridisk person och att ansvaret övergår 
till respektive kommun.  
 
Förbundet informerats om att avvecklingen inte kommer vara 
fullt ut genomförd vid årsskiftet 2022–2023. Det finns därför ett 
behov av revision även under 2023 fram till att avvecklingen är 
genomförd. 
 
För att säkerställa kontinuitet och effektivitet i revisionsarbetet 
föreslår revisorer till medlemskommunernas 
kommunfullmäktige att utse nuvarande revisorer för 
kommunalförbundet att vara revisorer under 
avvecklingsperioden fram till att förbundet upphört.  
 
Enligt god revisionssed så ska kommunen för den samlade 
revisionen välja revisorer ur medlemskommunens 
revisionsgrupp som revisor i kommunalförbund. Birgitta Asp-
Eriksson (S) har inte valts för 2023 till kommunens 
revisionsgrupp. Lindesbergs kommun behöver därför utse 
någon annan från kommunens revisionsgrupp som revisor till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens avvecklande under 
2023. 
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 Sammanträdesdatum  
Kommunfullmäktiges 
valberedning 
 

 2022-11-29  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår kommunfullmäktige 
utse för 2023: 
 
Gunilla Carlsson (S) 
Roland Rohde (C) 

Ledamöternas förslag till beslut 
Jonas Kleber (C) föreslår Ulla Britt Norgren (M) med övriga 
inkomna nomineringar till revisorer till 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen under 2023 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om valberedningen kan besluta enligt Jonas 
Klebers förslag och finner så beslutat. 
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