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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 10:00-10:30 

Beslutande Ledamöter 

Jonas Frost (S), Ordförande 
Ingrid Olsson (C) 
Lennart Englund (SD) 
Ingrid Björklund (L) 

 Tjänstgörande ersättare 

Bertil Höglund (L) tjänstgör för Ulla Mortimer (M) 
Gun-Marie Swessar (C) tjänstgör för Lars-Erik Häggblom (KD) 
Hans Jonsson (C) tjänstgör för Björn Mårtensson (C) 
 

Övriga närvarande Ersättare 

Pär Rytkönen (SD) 
 
Tjänstemän 

Kommunsekreterare Kristoffer Baas 

Justerare Ingrid Olsson 

Justeringens plats och tid Kommunfullmäktiges valberedning, 2019-09-06 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-4 
 Kristoffer Baas  

 Ordförande 

  

 Jonas Frost  

 Justerare 

  

 Ingrid Olsson  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktiges valberedning 

Sammanträdesdatum 2019-09-06 

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-07 Datum då anslaget tas ned 2019-09-28 

Förvaringsplats för protokollet Kommunsekreterarens kontor 
 

Underskrift 

  

 Kristoffer Baas  

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(7) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 1 Dnr 2019/00003 
Godkännande av dagordning .......................................................................................... 3 

§ 2 Dnr 2019/00257 
Val av nämndemän 2020-2023 ......................................................................................... 4 

§ 3 Dnr 2018/00510 
Fyllnadsval av ersättare till Alfta-Edsbyns Fastighets AB styrelse ............................ 6 

§ 4 Dnr 2018/00564 
Fyllnadsval av Gode män för fastighetsbildningsförrättningar m.m. ......................... 7 

 



 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(7) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 1 Dnr 2019/00003  

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning godkänner dagordningen. 
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§ 2 Dnr 2019/00257  

Val av nämndemän 2020-2023 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige utser följande nämndemän för perioden 2020-2023: 

 

Nämndemän: 

Lena Arnells 

Carl Bopparmark 

Helen Forsblom 

Ann-Christine Geholm 

Robert Harrysson 

Anders Nilsson 

Åsa Olsson 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Lennart Englund (SD) nominerar Robert Harrysson. 

Hans Jonsson (C) nominerar Ann-Christin Geholm och Lena Arnells 

Ingrid Björklund (L) nominerar Åsa Olsson 

 

Beslutsgång 

Kommunfullmäktiges valberednings ordförande konstaterar att antalet nominerade 

motsvarar antalet nämndemän som ska nomineras. 

 

Ärendet 

Ovanåker har fått i uppdrag att utse sju nämnden som ska tjänstgöra i Hudiksvalls 

tingsrätt. I Rättegångsbalken 4 kap 7 § sista stycket föreskrivs följande: 

”Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig 

sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Om det finns 

flera alternativa sätt att uppnå en allsidig sammansättning, bör de personer väljas 

som inte tidigare tjänstgjort som nämndemän eller som tjänstgjort kortast tid.” 

Till nämndeman får endast den utses som med hänsyn till omdömesförmåga, 

självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget. 

Innan tjänstgöringen måste varje nämndeman genomgå en obligatorisk utbildning. 

Tingsrätten inhämtar också utdrag ur belastningsregistret och bevis om 
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förvaltarfrihet och konkursfrihet för respektive nämndeman. Varje nämndeman har 

att tjänstgöra vid ordinarie ting, vanligtvis ca 6 gånger per år under tiden januari – 

mitten av juni samt mitten av augusti – december enligt en i förväg upprättad plan.  

Utöver ordinarie ting förekommer under hela året, således även under 

sommarledighet respektive julledighet, extra ting, varför det är viktigt att de 

personer som väljs till nämndeman är beredda att delta även vid dessa tingsdagar. 

Ofta måste tingsrätten – på grund av givna bestämmelser i lag – kalla till extra ting 

med mycket kort varsel. Det förekommer att såväl ordinarie ting som extra ting 

måste utsträckas att pågå i mer än en dag. Tingsrätten försöker se till att varje 

nämndeman årligen kallas till lika många ting. 

 

Domstolsverket tillhandahåller ett verksamhetsstöd för bl. a. registrering av 

kontaktuppgifter och lottning av tjänstgöringen. Stödet syftar också till att fördela 

tjänstgöringstillfällena rättvist mellan nämndemännen vid domstolen. Under 2019 

uppdateras nämndemannastödet för att kunna hantera nämndemannens olika 

ersättningar. 

 

Tjänstgöringsplan skickas till nämndemannen för ett halvår i taget.  Att vi inte 

fördelar hela året beror på att de nämndemän som ännu inte genomfört föreskriven 

utbildning i så fall inte lottas på ordinarie tjänstgöring under detta år. 

Tingsrätten använder sig enbart av e-post, sms eller telefon vid kontakt med 

nämndemannen och de måste vara mycket noga med att meddela domstolen om 

kontaktuppgifterna ändras. 

 

Inför varje tjänstgöringstillfälle kommer domstolen att skicka en kallelse via e-post 

där tid och plats framgår. Nämndemannen får automatiska påminnel-ser via e-post 

och sms inför kommande tjänstgöringsdagar. Om förhandlingen ställs in kommer de 

istället få en avbokning via sms.  

 

Beslutsunderlag 

Information om nämndemannavalet 

Tjänsteskrivelse Kristoffer Baas, 2019-07-04 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 

För kännedom: Hudiksvalls tingsrätt   
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§ 3 Dnr 2018/00510  

Fyllnadsval av ersättare till Alfta-Edsbyns Fastighets 
AB styrelse 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige utser Sandra Källström (S) till ny ersättare i Alfta-Edsbyns 

Fastighets AB efter Eva Holm (S). 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Jonas Frost (S) yrkar att Sandra Källström (S) blir ny ersättare i Alfta-Edsbyns 

Fastighets AB:§s styrelse. 

 

Ärendet 

Det behöver förrättas fyllnadsval i Eva Holms tidigare uppdrag.        

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-23, Kristoffer Baas 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 

För kännedom: Aefab 
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§ 4 Dnr 2018/00564  

Fyllnadsval av Gode män för 
fastighetsbildningsförrättningar m.m. 

Kommunfullmäktiges valberednings förslag till 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige utser Jonas Frost (S) till gode män för 

fastighetsbildningsförrättningar m.m. efter Eva Holm (S). 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Jonas Frost (S) yrkar att Jonas Frost (S) väljs till gode män för 

fastighetsbildningsförrättningar m.m. efter Eva Holm (S). 

 

Ärendet 

Det behöver förrättas fyllnadsval i Eva Holms tidigare uppdrag.              

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-08-23, Kristoffer Baas 

 

Skickas till 

För handläggning: Kommunfullmäktige 

För kännedom: Lantmäteriet 
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