
Pressmeddelande från Sjukvårdspartiet i Värmland 2010-11-21

Vid en välbesökt Partistämma med Sjukvårdspartiet i Värmland, som anordnades i 
Säffle under söndagen, beslutade partiet nominera sina kandidater till olika uppdrag i 
Landstinget och i Säffle Kommun. Samtliga val beslutades enhälligt av den samlade 
stämman.

I mötet redovisades och kommenterades valresultaten till Landsting och kommun, samt de 
majoritetsförhandlingar som genomförts. Särskilt intresse ägnade mötet åt det samskrivna 
politiska program som avtalats mellan Värmlandsalliansen och Miljöpartiet. SiV finner stor 
samhörighet mellan sitt eget handlingsprogram och den nya koalitionens programförklaring.

Val till Säffle Kommun
Till de kommunala uppdragen i Säffle föreslås Ingegerd Welin Fogelberg och Ann 

Melitshenko bli ordinarie ledamöter i Kommunstyrelsen med Leif ”Parren” Pettersson som 
ersättare. SiV i Säffle föreslår också en ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och 
budgetberedning, till vilket Ingegerd Welin nomineras som ledamot.

I Barn- och Ungdomsnämnden föreslås Leif Pettersson och Kjell Ohlson som ordinarie och 
David Wold och Iréne von Dolwitz som ersättare. Leif Pettersson föreslås ingå i BUNs 
arbetsutskott från SiVs sida.

I Socialnämnden föreslås Erik Jansson och Birgitta Hejll som ordinarie ledamöter med 
Ingalill Rosell som ersättare. Erik Jansson föreslås som ledamot av arbetsutskottet och som 
vice ordförande i nämnden.

Till Kulturnämnden omväljs Erik Fogelberg och Kjell Ohlsson som ledamot och ersättare.
Teknik- och fritidsnämnden får Örjan Ström som ordinarie och Jörgen Nordmarker som 

ersättare från SiV.
Till Kommunföretag, Forskningen samt Innovations och Teknikcentrum föreslås Björn 

Dillner som ordinarie och Maria Skogh som ersättare.
Till Säfflebostäders styrelse nomineras Örjan Ström som ordinarie med Maria Skogh som 

ersättare.
Som revisor har redan Sven Eriksson valts av kommunfulölmäktige och som nämndeman i 

Värmlands Tingsrätt föreslås Birgitta Hejll bli omvald.

Valen till Landstinget i Värmland
Till Landstinget nominerades Erik Jansson, Säffle, att fortsätta som Sjukvårdspartiets 

ordinarie ledamot i Landstingsstyrelsen. Som ny ersättare får han med sig Marianne Utterdahl 
från Säffle i landstingsstyrelsens arbete. Med uppdragen i Landstingsstyrelsen följer också 
olika uppdrag i utskott inom styrelsen, samt i samverkansorgan med brukarorganisationer och 
regionala nätverk. 

Erik Jansson kommer också fortsatt ha uppdraget som gruppledare för SiV-gruppen i 
Landstinget, som nu räknar fem mandat i den nya mandatperioden 2010-2014.

I landstingets olika beredningar valdes Görel Hopman, Kristinehamn till ledamot av Hälso- 
och Sjukvårdsberedningen, Jan Nilsson, Karlstad till Framtidsberedningen och Lena Rudner, 
Hammarö till Demokratiberedningen.

Till ny ledamot i Patientnämnden nomineras Birgitta Wessmark, Forshaga
Till nämndemän i Förvaltningsrätten omväljes Jan Nilsson, Karlstad och Birgitta 

Wessmark.
Till fortsatt uppdrag som nämndeman i Hovrätten nomineras Barbro Molander, 

Kristinehamn.
Som ny revisor föreslås Örjan Ström, Säffle.


