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 PERSTORPS KOMMUN 

Valberedningen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-27 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl. 14.30-14.40 
 

Beslutande 

 
 
Ulla-Britt Brandin (KD), ordförande 
Kerstin Andersson (C), ledamot 
Lis-Beth Wiberg (MP), ledamot 
Lennart Johansson (PF), ledamot 
Ronny Nilsson (S), ledamot 
Rickard Andersson (SD), ledamot 
Jenny Delén (M), ledamot 
 
 
 

Övriga deltagande  
Cecilia Håkansson, sekreterare 
 
 
 
 
 

Utses att justera Ronny Nilsson  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2019-11-27 kl. 14:45 
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

6-9  
  

  
Ulla-Britt Brandin 

 

 Justerare   

  
Ronny Nilsson 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

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

Organ Valberedningen 
Sammanträdesdatum 2019-11-27 
Datum för anslags uppsättande 2019-11-27 Datum för anslags nedtagande 2019-12-18 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Valberedningen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-27 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 6 
 
Val av styrelseledamot, suppleant, ägarombud samt 
ägarombudsersättare till Nordvästra Skånes Vatten och 
Avlopp AB (NSVA) 
2019/129 
 
Fullmäktige har att välja en styrelseledamot, en suppleant, ett 
ägarombud samt en ägarombudsersättare till Nordvästra 
Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA). Följande förslag till val 
finns: 
Att som ledamot i styrelsen välja Torgny Lindau (PF), att som 
dennes ersättare välja Ronny Nilsson (S), att som ägarombud 
välja Patrik Ströbeck (M) samt att som dennes ersättare välja 
Boel Rosdahl (S) 
 
Valberedningen beslutar, 
 
Att föreslå fullmäktige att som ledamot i styrelsen välja Torgny 
Lindau (PF), att som dennes ersättare välja Ronny Nilsson (S), att 
som ägarombud välja Patrik Ströbeck (M) samt att som dennes 
ersättare välja Boel Rosdahl (S). 
 



 3 (5) 
 PERSTORPS KOMMUN 

Valberedningen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-27 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 7 
 
Avsägelser 
2019/145 
 
Tord Hansson (PF) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
valnämnden samt som ersättare i fullmäktige. Yvonne 
Långström (PF) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
valnämnden. 
 
Valberedningen beslutar, 
 
att föreslå fullmäktige att bevilja avsägelserna, samt att hos 
Länsstyrelsen anhålla om ny räkning. 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Valberedningen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-27 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 8 
 
Fyllnadsval 
2019/145 
 
Tord Hansson (PF) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
valnämnden och Yvonne Långström a(PF) har avsagt sig 
uppdraget som ersättare. Förslag finns att som ny ledamot 
nominera Yvonne Långström (PF) samt att som ny ersättare 
nominera Viveca Dahlqvist (PF). 
 
Valberedningen beslutar, 
 
att föreslå fullmäktige att som ny ledamot i valnämnden välja 
Yvonne Långström (PF), samt att som ny ersättare välja Viveca 
Dahlqvist (PF). 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Valberedningen 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-27 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 9 
 
Avsägelse och fyllnadsval 
2019/147 
 
Lis-Beth Wiberg (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare 
i socialnämnden. Förslag finns att välja Jim Johansson (MP) 
som ny ersättare i socialnämnden. 
 
Valberedningen beslutar, 
 
att föreslå fullmäktige att bevilja avsägelsen, samt att som ny 
ersättare välja Jim Johansson (MP). 


