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VB § 1  
 
Ändring av dagordningen 

 
Förslag till beslut 
Ove Severin (KD) föreslår att följande ärende läggs till dagordningen: 

• Fastställande av gruppsamverkan 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om den föreslagna ändringen i dagordningen antas och finner 
att så sker.   
 
Valberedningens beslut 

1. Fastställande av gruppsamverkan läggs till dagordningen. 
_____ 
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VB § 2 

 
Fastställande av gruppsamverkan 

 
Sammanfattning 
Ordföranden ställer frågan om den till kommunfullmäktiges tidigare anmälda 
valtekniska samverkan gäller. Ordföranden finner att inga ändringar har inträffat 
gällande gruppsamverkan. 

 
Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Gruppsamverkan fastställs.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Valberedningens beslut 

1. Gruppsamverkan fastställs.  
_____ 
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VB § 3  KS 94/2020 101 

 
Fastställande av mandatfördelning i den nybildade 
samhällsbyggnadsnämnden 

 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges beslut ska samhällsbyggnadsnämnden bestå av nio 
ledamöter och nio ersättare. Bland dessa ska en ordförande och en vice 
ordförande väljas (KF § 29/2021-02-23). 
 
Ordföranden meddelar att i enlighet med den proportionerliga 
mandatfördelningen föreslås mandatfördelningen i den blivande 
samhällsbyggnadsnämnden vara: 

• 4 mandat – Centern + Moderaterna + Kristdemokraterna  
• 3 mandat – Socialdemokraterna + Liberalerna 
• 2 mandat – Kommunens Väl + Sverigedemokraterna  

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 29/2021-02-23 

 
Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Mandatfördelningen i den nybildade samhällsbyggnadsnämnden fastställs 
enligt följande:  
4 mandat – Centern + Moderaterna + Kristdemokraterna  
3 mandat – Socialdemokraterna + Liberalerna 
2 mandat – Kommunens Väl + Sverigedemokraterna  
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Valberedningens beslut 

• Valberedningen fastställer mandatfördelningen i den nybildade 
samhällsbyggnadsnämnden enligt följande:  
4 mandat – Centern + Moderaterna + Kristdemokraterna  
3 mandat – Socialdemokraterna + Liberalerna 
2 mandat – Kommunens Väl + Sverigedemokraterna  

_____ 
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VB § 4  KS 94/2020 101 

 
Fastställande av mandatfördelning i den nybildade 
myndighetsnämnden 

 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges beslut ska myndighetsnämnden bestå av 5 ledamöter 
och 5 ersättare. Bland dessa ska en ordförande och en vice ordförande väljas (KF 
§ 29/2021-02-23). 
 
Ordföranden meddelar att i enlighet med den proportionerliga 
mandatfördelningen föreslås mandatfördelningen i den blivande 
myndighetsnämnden vara: 

• 2 mandat – Centern + Moderaterna + Kristdemokraterna  
• 2 mandat – Socialdemokraterna + Liberalerna 
• 1 mandat – Kommunens Väl + Sverigedemokraterna 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 29/2021-02-23 

 
Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Mandatfördelningen i den nybildade myndighetsnämnden fastställs enligt 
följande:  
2 mandat – Centern + Moderaterna + Kristdemokraterna  
2 mandat – Socialdemokraterna + Liberalerna 
1 mandat – Kommunens Väl + Sverigedemokraterna 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Valberedningens beslut 

• Valberedningen fastställer mandatfördelningen i den nybildade 
myndighetsnämnden enligt följande:  
2 mandat – Centern + Moderaterna + Kristdemokraterna  
2 mandat – Socialdemokraterna + Liberalerna 
1 mandat – Kommunens Väl + Sverigedemokraterna  

_____ 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 7 

 VALBEREDNINGEN 2021-09-09  
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
VB § 5 KS 94/2020 101 

 
Nominering till uppdrag i den nybildade 
samhällsbyggnadsnämnden samt myndighetsnämnden  

 
Sammanfattning 
Angående nominering till uppdrag i den samhällsbyggnadsnämnden samt 
myndighetsnämnden förslår ordföranden att flytta fram beslutspunkterna till 
valberedningens nästkommande sammanträde.  
 
Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Nominering till uppdrag i den nybildade samhällsbyggnadsnämnden samt 
myndighetsnämnden utgår från dagordningen och återupptas till 
valberedningens nästkommande sammanträde.  

• Valberedningen sammanträder den 13 oktober 2021, kl. 16.00 på 
kommunhuset.  

  
 Beslutsgång 

Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Valberedningens beslut 

1. Nominering till uppdrag i den nybildade samhällsbyggnadsnämnden samt 
myndighetsnämnden utgår från dagordningen och återupptas till 
valberedningens nästkommande sammanträde.  

2. Valberedningen sammanträder den 13 oktober 2021, kl. 16.00 på 
kommunhuset.  

_____ 
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