
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid 6 

VALBEREDNINGEN 2022-11-10 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

VB § 14 DNR KS 216/2022 111 

Val av borgerlig vigselförrättare 2023-2026 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå borgerlig vigselförrättare för 
mandatperioden 2023-2026. 

Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår Ulla Wendel (S) och Birgitta Saunders (UPAR) till 
borgerliga vigselförrättare. 

Hans Malmquist (M) yrkar bifall till Harry Nilssons (S) förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Harry Nilssons (S) förslag antas och finner att så sker. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ulla Wendel (S) och Birgitta Saunders (UPAR) utses till borgerliga vig-

selförrättare för mandatperioden 2023-2026.
 _____ 

Expedieras till: 
För kännedom 
till:

Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 

Extra ärende 1



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 7 

 VALBEREDNINGEN 2022-11-10   
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
VB § 15 DNR KS 216/2022 111 
 
Val av 6 gode män vid lantmäteriförrättningar 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå sex gode män vid lantmäteri-
förrättningar för mandatperioden 2023-2026. 
 
Förslag till beslut 
Valberedningens förslag till beslut: 

 
Birgitta Larsson (S) utses till god man vid lantmäteriförrättningar med ansvar för 
tätort. 
 
Lillemor Fritioff (V) utses till god man vid lantmäteriförrättningar med ansvar 
för tätort. 
 
Alexander Strömborg (SD) utses till god man vid lantmäteriförrättningar med an-
svar för tätort. 
 
Hans Malmquist (M) utses till god man vid lantmäteriförrättningar med ansvar 
för jord/skogsbruk. 
 
Thorbjörn Holgersson (C) utses till god man vid lantmäteriförrättningar med an-
svar för jord/skogsbruk. 
 
Gunnar Ingvarsson (C) utses till god man vid lantmäteriförrättningar med ansvar 
för jord/skogsbruk. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslagen antas och finner att så sker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra ärende 2



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 8 

 VALBEREDNINGEN 2022-11-10   
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning VB § 15 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Birgitta Larsson (S) utses till god man vid lantmäteriförrättningar med an-
svar för tätort. 

2. Lillemor Fritioff (V) utses till god man vid lantmäteriförrättningar med 
ansvar för tätort.  

3. Alexander Strömborg (SD) utses till god man vid lantmäteriförrättningar 
med ansvar för tätort. 

4. Hans Malmquist (M) utses till god man vid lantmäteriförrättningar med 
ansvar för jord/skogsbruk  

5. Thorbjörn Holgersson (C) utses till god man vid lantmäteriförrättningar 
med ansvar för jord/skogsbruk. 

6. Gunnar Ingvarsson (C) utses till god man vid lantmäteriförrättningar med 
ansvar för jord/skogsbruk. 

  _____ 
 
 

Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra ärende 2



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 10 

 VALBEREDNINGEN 2022-11-10   
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
VB § 17 DNR KS 216/2022 111 
 
Val av kommunrevisorer för mandatperioden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå kommunrevisorer för man-
datperioden 2023-2026. 
 
Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår att utse Jonny Gustafsson, Göte Olsson och Lars-Erik 
Wessbo till kommunrevisorer för mandatperioden 2023-2026. 
 
Valberedningen föreslår att delegera till ordföranden och vice ordföranden att ta 
kontakt med Ann Welander och Lars-Göran Karlsson inför kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-11-15 om de är villiga att arbeta som kommunrevisorer för 
mandatperioden 2023-2026. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker. 

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Jonny Gustafsson utses till kommunrevisor för mandatperioden 2023-
2026. 

2. Göte Olsson utses till kommunrevisor för mandatperioden 2023-2026. 
3. Lars-Erik Wessbo utses till kommunrevisor för mandatperioden 2023-

2026. 
4. Ordförande och vice ordförande delegeras rätt att ta kontakt med Ann 

Welander och Lars-Göran Karlsson inför kommunfullmäktiges samman-
träde 2022-11-15 om de är villiga att arbeta som kommunrevisorer för 
mandatperioden 2023-2026. 

  _____ 
 
 

Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra ärende 3
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