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Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

KF § 1 DNR KS 11/2019 910 

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning 
Inga frågor har inkommit till dagens frågestund. 

Utdragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

KF § 2 DNR KS 222/2018 

Fråga till kommunfullmäktiges ordförande, om partitillhörighet i 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Följande fråga inkom 2018-12-14 från Mats Palm (S); 

"Jag har till min förvåning noterat att Marco Glad, som står på Kommunens Väls 
valsedel på plats 9, också enligt va/myndigheten åter.finns som första ersättare för 
Sverigedemokraterna i samma fullmäktige.församling. 

Hur.förhåller du dig till att samma person under mandatperioden ; och med de fia 
tycks kunna representera två partier; vårt.fullmäktige? 
Marco Glad har.fått personröster.för båda partierna och måste dä1:f'ör ha accepte
rat att stå även till SDsf(irfogande, trots att han återfinns på KVs valsedel". 

Ordföranden frågar om ärendet bordläggs med motiveringen att 
kommunfullmäktiges ordförande inte är närvarande och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet bordläggs. 

Uldragsbeslyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

KF § 3 DNR KS 34/2019 

Information från revisionskollegiet 

Sammanfattning 
Erik Nilstad från kommunrevisionen informerar om följande: 
- Det kommer finnas två olika revisionsgrupper i de kommande månaderna; 

revisorerna från föregående mandatperiod och de nyvalda. 
- Revisorerna från föregående mandatperiod granskar just nu på årsredovisning 

2018 och kommer att träffa nämnder, presidier och kommunala bolagen. 
- När årsredovisning för 2018 är färdigställd återstår endast nyvalda revisorer för 

mandatperioden. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYREL 

KF § 4 
KS § 203 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

DNR KS 206/2018 

Svar på motion om ändrad mötesdag för fullmäktigemöten i 
Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Ingemar Kihlström (KD) inkom den 2018-11-22 med motion om ändrad mötesdag 
för fullmäktigemöten i Herrljunga kommun. 

Genom KF § 154/2018-11-13 beslutade fullmäktige att motionen överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-12-03 
Kommunfullmäktige § 154/2018-11-13 
Motion om ändrad mötesdag för fullmäktigemöten i Herrljunga kommun inkom
men den 2018-11-28 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Att kommunfullmäktige godkänner motionen och att kommunfullmäktiges 
sammanträdestider för 2019 ändras enligt följande: 
- Fullmäktigemöte tisdag 12/2 flyttas till måndag 11/2 
- Fullmäktigemöte tisdag 12/3 flyttas till måndag 11/3 
- Fullmäktigemöte tisdag 9/4 flyttas till måndag 8/4 
- Fullmäktigemöte tisdag 14/5 flyttas till måndag 13/5 
- Fullmäktigemöte tisdag 18/6 flyttas till måndag 1716 
- Fullmäktigemöte tisdag 1 7 /9 flyttas till måndag 16/9 
- Fullmäktigemöte tisdag 22/10 flyttas till måndag 21/10 
- Fullmäktigemöte tisdag 12/11 flyttas till måndag 11111 
- Fullmäktigemöte tisdag 10/12 flyttas till måndag 9/ 12 

Gunnar Andersson (M), Christina Abrahamsson (M) och Christina Glad (KV) 
bifaller förvaltningens förslag. 

Jan-Olof Brorsson (L) yrkar avslag till motionen. 

Elin Hegg (MP), Anette Rundström (S), Björn Wilhelmsson (S) och Kari 
Hellstadius (S) bifaller Jan-Olof Brorssons (L) yrkande. 

Ordföranden föreslår en ändring av förvaltningens förslag, att följande rad ta s bort 
ur beslutet: Fullmäktigemöte tisdag 1212.flyttas till måndag 1112. 

Uldragsbeslyrkande 
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Justerandes s1gn 

KOMMUNSTYREL 

Fortsättning KF § 4 
Fortsättning KS § 203 

Beslutsgång 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

Omröstning begärs. 

Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja = i enlighet med förvaltningens förslag med ordförandens ändring. 
Nej= i enlighet med Jan-Olof Brorssons (L) förslag 

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag (Omröstnings lista bilaga 1, KS § 203/2018-12-
17). 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Att kommunfullmäktige godkänner motionen och att kommunfullmäktiges 
sammanträdestider för 2019 ändras enligt följande: 
- Fullmäktigemöte tisdag 12/3 flyttas till måndag 11 /3 
- Fullmäktigemöte tisdag 9/4 flyttas till måndag 8/4 
- Fullmäktigemöte tisdag 14/5 flyttas till måndag 13/5 
- Fullmäktigemöte tisdag 18/6 flyttas till måndag 1 7 /6 
- Fullmäktigemöte tisdag 1 7 /9 flyttas till måndag 16/9 
- Fullmäktigemöte tisdag 22110 flyttas till måndag 21Il0 
- Fullmäktigemöte tisdag 12/11 flyttas till måndag 11/11 
- Fullmäktigemöte tisdag 10/12 flyttas till måndag 9/12 

Reservation 
Anette Rundström (S), Björn Wilhelmsson (S), Kari Hellstadius (S), Jan-Olof 
Brorsson (L) och Elin Hegg (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Fredrik Svensson (KD), Ove Severin (KD) och Jimmie Stranne (SD) bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ajournering! 

Inger Gustavsson (L) föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen . 

Gunnar Andersson (M), Magnus Jonsson (V) och Mats Palm (S) bifaller Inger 
Gustavssons (L) förslag. 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 

~~! A.-fJ- -
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Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

Fortsättning KF § 4 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1 . Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. 

Reservation 
Ove Severin (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Uidragsbeslyrkande 
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Juslerandes s1gn 

c;jrJ 

KOMMUNSTYREL 

KF § 5 
KS § 204 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

DNR KS 177/2018 

Svar på motion angående planläggning av lastbilsparkering och 
tankställe vid Bergagärde 

Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-23 tog Kristdemokraterna upp ett 
förslag i en motion. Förslaget innebar att 

• Herrljunga kommun planlägger en för lämplig miljöskyddad lastbilsparke
ring vid Bergagärde i nära anslutning till korsningen länsväg 181 och läns
väg 183. 

• Herrljunga kommun planlägger för möjlighet att bygga ett tankställe i an
slutning till denna lastbilsparkering vid Bergagärde. 

I kommunens översiktsplan är marken vid den föreslagna platsen redan utpekad 
som ett framtida industriområde, men marken ägs i dagsläget inte av kommunen. 
Ett övergripande arbete pågår för att få fram mer tillgänglig industrimark. Ett första 
steg i den processen är att genomföra strategiska köp av mark i det aktuella områ
det. I den nuvarande organisationen genomförs det uppdraget av Teknisk chef på 
uppdrag av kommunstyrelsen. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-12-03 
Kommunfullmäktige § 144/2018-10-23 
Motion angående planläggning av lastbilsparkering och tankställe vid Bergagärde 
Översiktsplan för Herrljunga kommun beslutad av Kommunfullmäktige 2017-09-
05. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att som svar på motion 
uppdra åt tekniska nämnden att förbereda strategiska köp av mark enligt bi
fogad karta. 

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

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Att som svar på motion uppdrar åt tekniska nämnden att förbereda strate

giska köp av mark enligt bifogad karta (bilaga 1, KS § 204/2018-12-17). 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

Fortsättning KF § 5 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Tekniska nämnden ges i uppdrag att förbereda strategiska köp av mark 

enligt bifogad karta (bilaga 1 KS § 204/2018-12-1 7). 

Uldragsbeslyrkande 
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~erandes s1gn 

+J 

KOMMUNSTYREL 

KF § 6 
KS § 205 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

DNR KS 245/201 7 622 

Svar på motion om fria pedagogiska måltider 

Sammanfattning 

Sid 

Elin Hegg (MP) inkom 2017-11-27 med en motion med förslaget att "Herrljunga 
kommun inför fria pedagogiska måltider för personal inom skola och förskola". 
Kommunfullmäktige remitterade motionen till bildningsnämnden för beredning 
(KF § 144, 2017-12-12). Motionen återremitterades till bildningsnämnden i kom
munfullmäktige 2018-09-04 (KF § 90) för att utreda kostnader för den personal 
som bedöms behöva äta pedagogiska måltider. 

Utifrån att främja Herrljunga kommun som arbetsgivare och att vara en attraktiv 
arbetsgivare så ligger motionen i linje med att stärka det arbetet. Förvaltningen an
ser att det skulle vara positivt för förvaltningens medarbetare att få möjlighet att äta 
gratis pedagogiska måltider. Utifrån den ekonomiska beräkningen och de budget
förutsättningar som ligger för 2019 (BN § 110/2018-10-01 § 110) bedömer dock 
förvaltningen att motionen bör avslås. Förvaltningens bedömning är att införande 
skulle kosta 370 tkr/år att genomföra. Ämnar kommunfullmäktige genomföra mot
ionen ser förvaltningen att detta görs med full kostnadstäckning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-10-11 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-05-18 
Kommunfullmäktige § 90/2018-09-04 
Motion om införande av fria pedagogiska måltider, 2017-11-27 

Förslag till beslut 
Bildningsnämndens förslag till beslut: 

• Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen och äskar 
medel för genomförande. 

Elin Hegg (MP), Björn Wilhelmsson (S) och Anette Rundström (S) bifaller 
bildningsnämndens förslag . 

Gunnar Andersson (M) yrkar avslag till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med bildningsnämndens förslag. 

Omröstning begärs . 
Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja = i enlighet med Gunnar Anderssons (M) förslag 
Nej =i enlighet med bildningsnämndens förslag 

Utdragsbeslyrkande 



~ B HERRLJUNGA KOMMUN 

12 

Juslerandes "'U" 

~ 

KOMMUNSTYREL 

Fortsättning KF § 6 
Fortsättning KS § 205 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Gunnar Anderssons (M) förslag (Omröstningsbilaga I , KS § 
205/2018-12-17). 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Att avslå motion om fria pedagogiska måltider. 

Reservation 
Anette Rundström (S), Björn Wilhelmsson (S), Kari Hellstadius (S) och Elin Hegg 
(MP) reserverar sig mot beslutet. 

I kommunfullmäktige bifaller Christina Glad (KV), Gunnar Andersson (M) och 
Ove Severin (KD) kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Elin Alavik (L), Mats Palm (S) och Lise-Lotte Hellstadius (S) bifaller motionen. 

Anette Rundström (S) bifaller motionen och föreslår följande tillägg; 
• Kostnaderna tas från kommunstyrelsens tillväxt- och 

utvecklingsmedel. 
Inger Gustavsson (L) bifaller Anette Rundströms (S) förslag till beslut. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Anette Rundströms (S) förslag till beslut. 

Omröstning begärs. 
Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja = i enlighet med Anette Rundströms (S) förslag 
Nej = i enlighet med kommunstyrelsens förslag 

Med 12 ja-röster och 16 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut (röstningsbilaga 1, KF 
§ 612019-02-12). 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Motionen om fria pedagogiska måltider avslås. 

Reservation 
Mats Palm (S), Kerstin Johansson (S), Bert-Åke Johansson (S), Lise-Lotte 
Hellstadius (S), Jan Bengtsson (S), Elin Alavik (L) , Håkan Körberg (L), Inger 
Gustavsson (L), Magnus Jonsson (V) och Lillemor Fritioff (V) reserverar sig mot 
beslutet. 

l'.xpcdici:is till f31 lclni11g:s n~i11111cl c 11 

Uldragsbeslyrkande 
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Juslerandes sign 

KOMMUNSTYREL 

KF § 7 
KS § 207 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

DNR KS 15112018 

Direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden via 
webb-tv 

Sammanfattning 
Sedan september 2014 spelas kommunfullmäktiges sammanträden in och läggs upp 
i efterhand på kommunens hemsida. Herrljunga kommun köper tjänsten av en vi
deo- och ljudproduktionsleverantör till en årlig kostnad på cirka 29 tkr. I samband 
med godkännandet av Demokratiberedning 2016-2017:s slutrapport beslutade kom
munfullmäktige att låta kommunstyrelsen utreda frågan om direktsändning av full
mäktiges sammanträden (KF § 82/2017-09-05). Förvaltningen har undersökt ett an
tal möjliga lösningar, varav en är att utvidga nuvarande leverantörs uppdrag till att 
även omfatta direktsändning. Detta skulle innebära en kostnadsökning på cirka 9 tkr 
per år. 

Eftersom direktsändningar via webb-tv betraktas som radioprogram enligt yttrande
frihetsgrundlagen behöver kommunen anmäla sin sändningsverksamhet samt an
svarig utgivare och ställföreträdande utgivare till Myndigheten för press, radio och 
tv. Den som bedriver verksamheten, i detta fall kommunfullmäktige, ansvarar för 
att utse ansvarig utgivare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-07-12 
Kommunfullmäktige§ 82/2017-09-05 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Att direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden via webb-tv införs 
så snart sändningen och ansvarig utgivare och ställföreträdande utgivare an
mälts. 
2. Att nuvarande leverantör av inspelningar av fullmäktiges sammanträden får i 
uppdrag att även ansvara för direktsändning till en ökad kostnad på cirka 9 tkr 
per år. Kostnaden belastar kostnadsställe 1000 (kommunfullmäktige). 
3. Att ordförande Andreas Johansson (M) utses till ansvarig utgivare för sänd
ningar av kommunfullmäktiges sammanträden på Herrljunga kommuns hem
sida. 
4. Att förste vice ordförande Ronnie Rexwall (KV) utses till ersättare till ansva
rig utgivare efter Andreas Johansson (M). 
5. Att andra vice ordförande Björn Wilhelmsson (S) utses till ersättare till an
svarig utgivare efter Andreas Johansson (M). 

Elin Hegg (MP), Björn Wilhelmsson (S), Andreas Mol in (C) och Jan-Olof Brorsson 
(L) bifaller förvaltningens förslag. 

Uldragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

fortsättning KF ~ 7 
Fortsättning KS ~ 207 

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

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Att direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden via webb-tv införs 
så snart sändningen och ansvarig utgivare och ställföreträdande utgivare an
mälts. 
2. Att nuvarande leverantör av inspelningar av fullmäktiges sammanträden får i 
uppdrag att även ansvara för direktsändning till en ökad kostnad på cirka 9 tkr 
per år. Kostnaden belastar kostnadsställe 1000 (kommunfullmäktige). 
3. Att ordförande Andreas Johansson (M) utses till ansvarig utgivare för sänd
ningar av kommunfullmäktiges sammanträden på Herrljunga kommuns hem
sida. 
4. Att förste vice ordförande Ronnie Rexwall (KV) utses till ersättare till ansva
rig utgivare efter Andreas Johansson (M). 
5. Att andra vice ordförande Björn Wilhelmsson (S) utses till ersättare till an
svarig utgivare efter Andreas Johansson (M). 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträden via webb-tv införs så 
snart sändningen och ansvarig utgivare och ställföreträdande utgivare anmälts. 
2. Nuvarande leverantör av inspelningar av fullmäktiges sammanträden får i 
uppdrag att även ansvara för direktsändning till en ökad kostnad på cirka 9 tkr 
per år. Kostnaden belastar kostnadsställe 1000 (kommunfullmäktige). 
3. Ordförande Andreas Johansson (M) utses till ansvarig utgivare för 
sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på Herrljunga kommuns 
hemsida. 
4. Förste vice ordförande Ronnie Rexwall (KV) utses till ersättare till ansvarig 
utgivare efter Andreas Johansson (M). 
5. Andra vice ordförande Björn Wilhelmsson (S) utses till ersättare till ansvarig 
utgivare efter Andreas Johansson (M). 

F.xpc<li cras till: Myndigheten fö1 press, i:1<lio och tv 
För l\iinncdom Ekonomiko11 lo1ct 
till : 

Juslerandes s1gn Uldragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYREL 

KF § 8 
KS § 208 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

DNR KS 220/2018 

Projektering av Mörlanda förskola och skola 

Sammanfattning 

Sid 

Bildningsnämnden har genomfört en förstudie kopplat mot de behov som verksam
heten och bildningsförvaltningen identifierat i tjänsteskrivelse. Bildningsnämnden 
har i sammanträdesprotokoll beslutat att projektering skall påbörjas och överlämnat 
till tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2018-12-03 
Tekniska nämnden§ 109/2018-11-01 
Bildningsnämnden § 112/2018-10-01 
Förstudie Mörlanda förskola och skola daterad 2017-12-01 
Prognos barn och elevunderlag om 2027 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut: 

• 250 tkr beviljas för projektering av Mörlanda förskola och skola. 
• Kommunfullmäktige föreslås bevilja startbeslut för projektering av Mör

landa förskola och skola. 

Anette Rundström (S) och Björn Wilhelmsson (S) bifaller ordförandens förslag . 

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

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Att bevilja 250 tkr för projektering av Mörlanda förskola och skola. 
2. Att bevilja startbeslut för projektering av Mörlanda förskola och skola. 

I kommunfullmäktige bifaller Christina Glad (KV) och Bert-Åke Johansson (S) 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. 250 tkr beviljas för projektering av Mörlanda förskola och skola. 
2. Startbeslut beviljas för projektering av Mörlanda förskola och skola. 

Expedic1 as till Tekniska nämnden. Bildningsnämnden 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes s1gn 

i8w 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYREL 

KF § 9 
KS § 186 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

DNR KS 215/2018 

Förstudierapport demenscenter Hagen 

Sammanfattning 

2019-02-12 
Sid 

Socialnämnden har beslutat att genomföra en förstudie för att utveckla Hagen till 
kommunens demenscentrum. En förstudie har genomförts och utifrån förstudien 
föreslås nämnden besluta att påbörja projektering av Hagen som demenscentrum 
Målgruppen för Demenscentrum är personer med demenssjukdom som behöver 
olika former av stöd. Demenscentrum riktar sig också till anhöriga till personer 
med demenssjukdom. Antalet personer med demenssjukdom förväntas öka efter 
2022 när antalet äldre personer i befolkningen ökar vilket innebär en stor 
framtida utmaning för samhället. Ett demenscentrum innebär samordning av 
kompetens och resurser i syfte att utveckla spetskompetensen. Vidare ska 
demensboende, dagverksamhet, korttidsvård, avlösning/växelvård samordnas i 
ett demenscentrum. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 107/2018-10-30 
Tjänsteskrivelse i ärendet 2018-10-19 
Underlag från pågående detaljplanering från bygg- och miljöenheten 
Ideskiss från arkitekten- Skiss förstudie Hagen Herrljunga, situationsplan 

Förslag till beslut 
Socialnämndens beslut : 

• Socialnämnden beslutar att Förstudierapport demensboende Hagen delges 
Kommunfullmäktige. 

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

Kommunstyrelsens beslut förslag till kommunfullmäktige 
1. Förstudierapport demensboende Hagen läggs till handlingarna. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Förstudierapport demensboende Hagen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYREL 

KF § 10 
KS § 206 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

DNR KS 197/2018 

Äskande om ramförstärkning från socialnämnden 

Sammanfattning 
På socialnämndens sammanträde den 2/10 2018 beslutade socialnämnden i § 91, 
punkt 2, att äska om en ramförstärkning enligt Redovisade verksamhetsförändringar 
för budgetperioden 2019 från kommunfullmäktige. Som en del i budgetprocessen 
inför budgetår 2019 har förvaltningarna redogjort för de verksamhetsförändringar 
som finns framöver och som innebär högre kostnader. Redogörelsen presenterades i 
utskickat material till politiker samt redogjordes för i budgetdialog i mars månad 
2018. Resultat- och balansräkning, kommunbidragsramar och investerings budget 
tillsammans skattesats och inriktningsmål beslutades i kommunfullmäktige i juni 
2018, samt fastställdes i en utökad version med verksamhetsplan i november 2018. 
Upprättad prognos gällande skatteintäkter och generella statsbidrag från SKL i april 
2018 utgör basen i finansieringen av fördelade kommunbidrag. Beslut har fattats av 
kommunfullmäktige gällande budget 2019 i enlighet med antagen policy för verk
samhets- och ekonomistyrning. Då det inte finns några undantagna buffertar, reser
ver eller motsvarande så finns det inget utrymme till att fördela ytterligare medel 
till nämnderna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-26 
Bilaga verksamhetsförändringar för budgetperioden 2019 
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2018-11-13 
Policy för verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen avslår socialnämndens äskande om ramförstärkning för 
2019 års budget. 

Ronnie Rexwall (KV) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att avslå äskandet. 

Gunnar Andersson (M) och Anette Rundström (S) bifaller Ronnie Rexwalls (KV) 
yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Ronnie Rexwalls (KV) förslag. 

~-
Uldragsbeslyrkande 
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KOMMUNSTYREL 

Fortsättning KF § 10 
Fortsättning KS § 206 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Sid 

1. Att avslå socialnämndens äskande om ramförstärkning för 2019 års budget. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Socialnämndens äskande om ramförstärkning för 2019 års budget avslås . 

Expcdierns till: Soci•lnämnden 
För kännedom Ekonomiavdelningen 
till: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

!fr1ll 
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KOMMUNSTYREL 

KF § 11 
KS § 6 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

DNR KS 5/2019 

Prognos 2019, skatteintäkter och generella bidrag 

Sammanfattning 

Sid 

I juni fattade kommunfullmäktige beslut om budget (resultaträkning, balansräkning, 
investeringar, kommunbidrag, inriktningsmål och skattesats). Antaganden kring 
befolkningsutveckling gjordes med +50 invånare i Herrljunga kommun mellan 1111 
2017 och 1/11 2018. När statistik från SCB släppts visar statistiken att Herrljunga 
kommun istället minskat invånarantalet med -15 personer. Detta innebär att mellan
skillnaden mellan beslutade underlag för skatteintäkter och generella statsbidrag är 
-65 invånare, vilket ger en differens mellan budget och prognostiserat utfall på -
3 610 tkr. Med beslutat resultat om 1,6 %, 8 836 tkr, ser prognostiserat resultat ut 
att hamna på cirka 5 000 tkr, utan hänsyn tagen till nämndernas och finansens pro
gnoser mot budget. Någon prognos har heller inte gjorts gällande ökning/minskning 
av pensionsskuldens storlek. För att budget ska komma i balans mot prognos behö
ver åtgärder genomföras. Förslag på åtgärder är att minska komrnunbidragsramarna 
proportionellt med den negativa avvikelsen (-3 610 tkr totalt). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-01-04 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att minska kommunbi
draget med 3 610 tkr, fördelat enligt följ ande: 

• Kommunstyrelsen -217 tkr 
• Bildningsnämnden -1 660 tkr 
• Socialnämnden -1 3 72 tkr 
• Tekniska nämnden -253 tkr 
• Bygg och miljönämnden -108 tkr 

Ajournering. 

Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Håkan Körberg (L) 
föreslår kommunfullmäktige att dra ner det beslutade budgetresultatet 2019 til 1 5,3 
miljoner enligt bilaga 1 KS § 6/2019-01-21. 

Mats Palm (S) föreslår att bilaga 1KS§6/2019-01-21 läggs till protokollet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enighet med förvaltningens förslag. 

Uldragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYREL 

Fortsättning KF § 11 
Fortsättning KS § 6 

Omröstning begärs . 

Sammantradesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja = i enlighet med förvaltningens förslag 

2019-02-12 
Sid 

Nej =i enlighet med Mats Palms (S), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johanssons (S) 
och Håkan Körbergs (L) förslag. 

Med 6 ja-röster och 4 nej-röster, och 1 frånvarande ledamot, finner ordförande att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag (Omröstningsbi
laga 1, KS § 6/2019-01-21). 

Ordföranden frågar om Mats Palms (S) förslag om att bilaga 1 KS § 612019-01-21 
läggs till protokollet godkänns och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige beslutar att minska kommunbidraget med 3 610 tkr, för
delat enligt följande: 
- Kommunstyrelsen -217 tkr 
- Bildningsnämnden -1 660 tkr 
- Socialnämnden -1 372 tkr 
- Tekniska nämnden -253 tkr 
- Bygg och miljönämnden -108 tkr 
2. Bilaga 1 KS § 612019-01-21 läggs till protokollet. 

Reservation 
Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Håkan Körberg (L) 
reserverar sig mot beslutspunkt 1. 

I kommunfullmäktige föreslår Gunnar Andersson (M) att ärendet återremitteras till 
kommunstyrelsen för vidare utredning av eventuell förändring i skatteintäkter. 

Ove Severin (KD) och Christina Glad (KV) bifaller Gunnar Anderssons (M) 
förslag. 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för vidare utredning av 

eventuell förändring i skatteintäkter. 

Expedieras till: Kommunchef: t.! kono1111chct: Bildningsmirnndcn, social11 ~i11mden. 1cknisk:1 nrimndcn, bygg och 1111l jönii11111dc11 

Uldragsbeslyrkande 
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KOMMUNSTYREL 

KF § 12 
KS § 7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

DNR KS 247/2018 

Budget och verksamhetsplan 2019 för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

Sammanfattning 
Budget och verksamhets plan år 2019 har inkommit från Boråsregionen. Medlems
avgiften för år 2019 är beslutad till 78 kr/invånare varav 41 kronor för finansiering 
av basverksamhet och 37 kronor är för finansiering av tillväxmedel. Budgetomslut
ningen för förbundets basverksamhet 2019 är 47 643 tkr (490 tkr lägre än l'öregå
ende år) varav 8 000 tkr är finansiering av tillväxtmedel. I omslutningen ingår även 
projekt som finansieras på annat sätt, exempelvis projektmedel från Länsstyrelsen . 
Anslag för tilldelning av tillväxtmedel ligger som tidigare år på 17 500 tkr varav 
medlernskommunerna bidrar med 8 000 tkr och Västra Götalandsregionen med res
terande belopp. Utöver den fasta finansieringen kan olika former av projektmedel 
komma att sökas för att finansiera projekt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-01-10 
Protokollsutdrag 2018-12-07 
Budget och verksamhetsplan 2019 för Boråsregionen 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till kommunfullmäktige: 

• Kommunfullmäktige godkänner budget och verksamhets plan år 2019 samt 
medlemsavgift på 78 kr/invånare för Boråsregionen. 

Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag till beslut. 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner budget och verksamhets plan år 2019 samt 

medlemsavgift på 78 kr/invånare för Boråsregionen. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Budget och verksamhetsplan år 2019 samt medlemsavgift på 78 kr/invånare 

för Boråsregionen godkänns. 

l ~ xpcdicrns lill: Borås1egio11e11 

Uldragsbestyrkande 
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Justerandes s1gn 

KOMMUNSTYREL 

KF § 13 
KS § 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 20 l 9-02-12 

DNRKS 158/2018 

Förslag till digitaliseringsstrategi efter remissvar 

Sammanfattning 

Sid 

Ärendet förslag till Digitaliseringsstrategi behandlades på kommunstyrelsens sam
manträde 2018-09-04. Kommunstyrelsen beslutade skicka förslag till digitalise
ringsstrategi på remiss till partigrupperna. Vid remisstidens utgång hade ett re
missvar inkommit från Nya Moderaterna. I förslag till digitaliseringsstrategi finns 
beskrivet; Vison, Övergripande mål, Delmål och "Vad är det?" samt genomförande 
med kontinuerligt engagemang och politisk styrning genom de av Herrljunga kom
mun fastställda facknämnderna. Kommundirektören har läst och bedömt det in
komna remissvaret. Bedömningen är att ansvaret för den politiska styrningen i ge
nomförandet av digitalisering i Herrljunga kommun, ska ligga på de ansvariga fack
nämnderna. I förslaget till Digitaliseringsstrategi beskrivs att syltet med strategin är 
att tydliggöra inriktningen för kommunens digitala utveckling och sätta takten för 
kommunens digitaliseringsarbete. Facknämnderna ska ansvara för tre-åriga hand
lingsplaner inom ansvarsområdet. Kommunledningsgruppen utgör styrgrupp för 
själva genomförandet med därtill hörande samordningsgrupp för verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-01-04 
Remissvar inkommet från Nya moderaterna, 2018-12-28 
Förslag till Digitaliseringsstrategi för Herrljunga kommun 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa föreslagen Digita
liseringsstrategi för Herrljunga kommun. 

Lennart Ottosson (KV) bifaller förvaltningens förslag. 

Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Håkan Körberg (L) 
bifaller förvaltningens förslag. 

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

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa föreslagen Digita

liseringsstrategi för Herrljunga kommun (bilaga, I KS ~ 8/2019-01-21 ). 

Utdragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

Fortsättning KF § 13 

I kommunfullmäktige bifaller Gunnar Andersson (M) kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Föreslagen Digitaliseringsstrategi för Herrljunga kommun fastställs (bilaga, 

1 KS § 8/2019-01-21). 
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{Jil 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYREL 

KF § 14 
KS § 11 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

DNR KS 240/2018 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda 

Sammanfattning 
Sveriges kommuner och landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit för
slag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF
KLl 8). 

OPF-KL18 gäller för förtroendevald som tidigare omfattas av OPF-KL 14 eller som 
tillträder vid valet 2018. OPF-KL 18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroen
devald gällande omställning, pension och familjepension. Utgångspunkten har varit 
OPF-KL, som antogs av SKLs styrelsen 2013-10-20. 
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställ
ningsinsatser och tidsbegränsad ekonomiska omställningsstöd. Ändringar innebär 
att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats. Förmånerna i 
pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL som 
gäller för anställda i kommuner och landsting. 
Det tillagda familjeskyddsregelverket gäller för förtroendevald med uppdrag om 
rn inst 40% och består av två delar, dels fam iljeskydd ti Il efterlevande vuxen och dels 
fam i ljeskydd ti 11 efterlevande barn 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2018-12-13 
Sveriges kommuner och landsting cirkulär 18:31 Förslag till bestämmelser om om
ställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL 18) inklu
sive bilagor 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta bestämmelser om orn
ställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) med tillhörande 
bi laga. Bestämmelserna gäller fr o m 2019-01-01 . 

Ronnie Rexwall (KV) yrkar på att ärendet bordläggs. 

Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag . 

Lennart Ottosson (KV) yrkar avslag till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrel sen beslu
tar i enighet med Ronnie Rexwalls (KV). 

Utdrag sbestyrkande 
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Justerandes s1gn 

1$J 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

KOM M UNSTYREL 

Fortsättning KF § 14 
Fortsättning KS § 11 

Omröstning begärs. 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja = i enlighet med förvaltningens förslag 
Nej= i enlighet med Ronnie Rexwalls (KV) förslag 

2019-02-12 
Sid 

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med förvaltningens förslag (Omröstnings bilaga 1, KS § 11/2019-01-21 ). 

Kommunstyrelsens förslag tillkommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta bestämmelser om om

ställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) med tillhörande 
bilaga (bilaga 1 KS § 11/2019-01-21) att gälla fr.o.m. 2019-01-0 I. 

Reservation 
Ronnie Rexwall (KV) och Lennart Ottosson (KV) reserverar sig mot beslutet. 

Jäv 
I kommunfullmäktige anmäler Mats Palm (S) och Gunnar Andersson (M) jäv och 
deltar inte i beslutet. Marie Frost (S) är tjänstgörande ersättare för Mats Palm (S). 

Andreas Molin (C) föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för 
vidare beredning om hur avtalet ser ut i närliggande kommuner. 

Jimmie Stranne (SD) och Börje Aronsson (KV) bifaller Andreas Molins (C) 
förslag. 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras eller återremitteras och finner att 
kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för vidare beredning om hur 

avtalet ser ut i närliggande kommuner. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYREL 

KF § 15 
KS § 17 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

DNR KS 12/2019 

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2019 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har under tidigare mandatperioder beslutat om att annonsera 
fullmäktiges sammanträden i den lokala ortstidningen på grund av lagkravet. Under 
år 2018 har annonsering skett endast i Knallebladet. Inga synpunkter har inkommit 
från allmänheten avseende annonseringen i Knallebladet. 

I den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 har lagkravet änd
rats till att fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens digitala an
slagstavla. Kommunfullmäktige kan dock besluta särskilt om huruvida annonsering 
av sammanträde även ska ske i ortstidningar. 

För att säkerställa medborgarens, lokalmedias och övriga intressenters möjligheter 
att följa kommunens folkvalda församling, föreslås att annonsering av kommunfull
mäktiges sammanträden sker i den omfattning som gjorts tidigare. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-01-17 
Kommunfullmäktige § 190/2018-12-11, Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ska under år 2019, föru
tom på kommunens webbplats, ske i Knallebladet. 

• Annonsering ska även innehålla huvuddelen av föredragningslistan. 

Ronnie Rexwall (KV) och Lennart Ottosson (KV) bifaller förvaltningens förslag 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ska under år 2019, för

utom på kommunens webbplats, ske i Knallebladet. 
2. Annonsering ska även innehålla huvuddelen av föredragningslistan. 

I kommunfullmäktige bifaller Andreas Molin (C), Ove Severin (KD), Christina 
Glad (KV) och Gunnar Andersson (M) kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Elin Alavik (L) föreslår följande tillägg; 
• Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras även i Alingsås tidning 

och Borås Tidning. Utökade kostnader finansieras av tillväxt- och 
utveckl ingsmedel. 

Uldragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

Fortsättning KF § 15 

Jan Bengtsson (S) och Mats Palm (S) bifaller Elin Alaviks (L) tilläggsförs\ag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Ordförande frågar sedan om Elin Alaviks (L) tilläggsförslag antas och finner att det 
avslås. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ska under år 2019, för

utom på kommunens webbplats, ske i Knallebladet. 
2. Annonsering ska även innehålla huvuddelen av föredragningslistan. 

Reservation 
Liberalerna reserverar sig mot beslutet. 

Utdragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

28 
KOMMUNSTYREL 

KF § 16 
Valberedningen § 7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOM MUN FULLMÄKTIGE 2019-02-12 

DNR KS 188/2018 

Val av ordförande i kommunrevisionen 2019-2022 

Sammanfattning 

Sid 

Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå sex kommunrevisorer för man
datperioden 2019-2022. Bland dessa ska en person föreslås till ordförande. Kom
munfullmäktige valde den 3 december 2018 sex kommunrevisorer (KF § 157), men 
ingen ordförande utsågs. Valberedningen ska därför lämna ett förslag till ordfö
rande i revisionen till kommunfullmäktige. Vid valberedningens sammanträde den 
23 januari 2019 (Valberedningen§ 1) beslutades att valberedningens presidium 
skulle tala med revisorerna om val av ordförande i revisionen och lämna förslag vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 201 9 om val beredningen inte 
sammanträder innan dess. 

Förslag till beslut 
Ove Severin (KD) föreslår Jonny Gustafsson (UP AR) till ordförande i revisionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Ove Severins (KD) förslag antas och finner att så sker. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Till ordförande i revisionen för mandatperioden 2019-2022 väljs Jonny 

Gustafsson (UP AR). 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Till ordförande i revisionen för mandatperioden 2019-2022 väljs Jonny 

Gustafsson (UP AR). 

Uldragsbestyrkande 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYREL 

KF § 17 
Valberedningen§ 2 

Sammanträdesdatum 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

DNR KS 188/2018 

Val av kommunrevisorer med undantag 2019-2022 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige valde den 3 december 2018 sex kommunrevisorer (KF § 157), 
däribland Sören Holm (UPAR) och Göte Olsson (UPAR). Sören Holm är närstå
ende till en medarbetare med budgetansvar vid socialförvaltningen och måste därför 
väljas till revisor med undantag för socialnämnden. En till Göte Olsson närstående 
person är medarbetare med delegerad beslutanderätt vid bildningsförvaltningen var
för Göte Olsson måste väljas till revisor med undantag för bildningsnämnden. 

Förslag till beslut 
Ove Severin (KD) föreslår att Sören Holm (UPAR) väljs till revisor med undantag 
för socialnämnden och att Göte Olsson (UPAR) väljs till revisor med undantag för 
bildningsnämnden för mandatperioden 2019-2022. 

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

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Sören Holm (UPAR) väljs till revisor med undantag för socialnämnden för 

mandatperioden 2019-2022. 
2. Göte Olsson (UPAR) väljs till revisor med undantag för bildningsnämnden 

för mandatperioden 2019-2022. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden valberedningens förslag till beslut antas 
och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Sören Holm (UP AR) väljs till revisor med undantag för socialnämnden för 

mandatperioden 2019-2022. 
2. Göte Olsson (UP AR) väljs till revisor med undantag för bildningsnämnden 

för mandatperioden 2019-2022. 

Uldragsbestyrkande 
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Juslerandes 51gn 

KOMMUNSTYREL 

KF § 18 
Valberedningen§ 65 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

DNR KS 188/2018 

Val av revisor och ersättare till revisor i Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 2019-2022 

Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-03 bordlades ärendet. 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ledamot och ersättare i Borås
regionen Sjuhärads Kommunalförbunds direktion för mandatperioden 2019-2022. 
Herrljunga kommun kan också utse en revisor och en ersättande revisor, men det är 
inte obligatoriskt. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. De av valberedningen föreslagna revisorerna tillfrågas om de har möjlighet 

att ta sig an uppdragen som revisor och ersättande revisor till Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund och om så inte är fallet avstår Herrljunga kom
mun från att utse revisorer till Boråsregionen. 

Ajournering! 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningen förslag till beslut 
antas och finner att så sker 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. De av valberedningen föreslagna revisorerna tillfrågas om de har möjlighet 

att ta sig an uppdragen som revisor och ersättande revisor till Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund och om så inte är fallet avstår Herrljunga 
kommun från att utse revisorer till Boråsregionen. 

Protokollsanteckning 
Efter samtal med revisorerna meddelar valberedningens ordförande Ove Severin 
(KO) att revisorerna har tackat nej till erbjudandet för deltagande i 
Sjuhäradskomrnunalförbund. 

Uldragsbeslyrkande 
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KOMMUNSTYREL 

KF § 19 
Valberedningen§ 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

DNR KS 13/2019 

Val av ledamot och ersättare till kommunalförbundet Tolkför
medling Västs direktion 2019-2022 

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlem
marnas behov av språktolk- och översättningstjänster. Valberedningen ska till kom
munfullmäktige föreslå en ledamot och en ersättare till Tolkförmedling Västs di
rektion för mandatperioden 2019-2022. Ledamot och 
ersättare ska enligt 9 kap. 7 § i kommunallagen vara invald i fullmäktige. Vid val
beredningens sammanträde den 23 januari 2019 (Valberedningen§ 3) hänsköts 
ärendet till dagens sammanträde och frågan om att hitta lämpliga personer för upp
draget väcktes i partigrupperna. 

Förslag till beslut 
Ove Severin (KD) föreslår Gunnar Andersson (M) till ledamot i kommunalförbun
det Tolkförmedling Västs direktion för mandatperioden 2019-2022. 

Ove Severin (KD) föreslår Mats Palm (S) till ersättare i kommunalförbundet Tolk
förmedling Västs direktion för mandatperioden 2019-2022. 

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

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Till ledamot i kommunalförbundet Tolkförmedling Västs direktion för man

datperioden 2019-2022 väljs Gunnar Andersson (M). 
2. Till ersättare i kommunalförbundet Tolkförmedling Västs direktion för man

datperioden 2019-2022 väljs Mats Palm (S). 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag till beslut an
tas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Till ledamot i kommunalförbundet Tolkförmedling Västs direktion för 

mandatperioden 2019-2022 väljs Gunnar Andersson (M). 
2. Till ersättare i kommunalförbundet Tolkförmedling Västs direktion för man

datperioden 2019-2022 väljs Mats Palm (S). 

f:xpcliicras till: Ko111munolfo1bundet Tolkfö1medling Väst 

Uldragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

KF § 20 DNR KS 13/2019 

Val av lekmannarevisorer och suppleant i Herrljungabostäder AB 
2019-2022 {org.nr. 556508-0909) 

Ärendet utgår från dagordningen och upptas igen nästkommande fullmäktigesam
manträde. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

KF § 21 DNR KS 13/2019 

Val av lekmannarevisorer och suppleant i Stiftelsen Herrljunga In
dustrilokaler 2019-2022 (org.nr. 864000-0892) 

Ärendet utgår från dagordningen och upptas igen nästkommande 
fullmäktigesammanträde. 

Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

KF § 22 DNR KS 13/2019 

Val av lekmannarevisorer och suppleant i Herrljunga Elektriska AB 
2019-2022 (arg.nr. 556006-9716) 

Ärendet utgår från dagordningen och upptas igen nästkommande 
Fullmäktigesammanträde. 

Utdragsbeslyrkande 
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Juslerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

KF § 23 DNR KS 13/2019 

Val av lekmannarevisorer och suppleant i Herrljunga Vatten AB 
2019-2022 (org.nr. 556739-5347) 

Ärendet utgår från dagordningen och upptas igen nästkommande 
fullmäktigesammanträde. 

Uldragsbeslyrkande 
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Juslerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

KF § 24 DNR KS 13/2019 

Val av lekmannarevisorer och suppleant i Herrljunga Elkraft AB 
2019-2022 (org.nr. 556525-9206) 

Ärendet utgår från dagordningen och upptas igen nästkommande 
fullmäktigesammanträde. 

Uldragsbeslyrkande 
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Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

KF ~ 25 DNR KS 13/2019 

Val av revisor och suppleant i Samfond 1-3 

Ärendet utgår från dagordningen och upptas igen nästkommande 
fullmäktigesammanträde. 

Utdragsbeslyrkande 

Sid 
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Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

KF § 26 DNR KS 13/2019 

Val av revisor och suppleant i Dagny och Herbert Carlssons Min
nesfond 2019-2022, Org. Nr 866601-7549 

Ärendet utgår från dagordningen och upptas igen nästkommande 
fullmäktigesammanträde. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

KF § 27 DNR KS 13/2019 

Val av revisor och suppleant i Nossan Förvaltningsaktiebolag 
2019-2022 (org.nr.556637-5746) 

Ärendet utgår från dagordningen och upptas igen nästkommande fullmäktigesam
manträde. 

Uldragsbeslyrkande 
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Justerandes s1gn ....--. 
~ 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

KF § 28 DNR KS 13/2019 
Valberedningen§ 4 och 9 

Val av 5 ledamöter samt ordförande i styrelsen för Herrljungabo
städer AB (org.nr. 556508-0909) 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå styrelse för Herrljungabostäder 
AB (org.nr. 556508-0909) för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med 
ordinarie bolagsstämma 2023. Vid valberedningens sammanträde den 23 januari 
2019 (Valberedningen§ 4) beslutade beredningen att för fullmäktige föreslå Bert
Åke Johansson (S) och Finn Svensson (L) till ledamöter. Valberedningen ska såle
des föreslå ytterligare tre ledamöter och en ordförande. 

Förslag till beslut 
Hans Malmquist (M) föreslår Karin Carlsson (M) till ledamot. 

Ronnie Rexwall (KV) föreslår Kent Johansson (KV) till ledamot. 

Andreas Molin (C) föreslår Ragnar Emanuelsson (C) till ledamot. 

Hans Malmquist (M) föreslår Karin Carlsson (M) till ordförande. 

Inger Gustavsson (L) föreslår Finn Svensson (L) till ordförande. 

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

Omröstning begärs för val av ordförande och den är sluten eftersom ärendet avser 
personval. 

Ordföranden redogör för vilka krav som gäller för valsedlarna. 

Justerare Harry Nilsson (S) utses till rösträknare. 

Den tomma valurnan visas upp och de röstande avger efter upprop sin valsedel i 
valurnan och prickas av vart efter att röst avläggs. 

Valsedlarna tas upp ur urnan och räknas. Antalet avgivna röster är 8. Samtliga val
sedlar är giltiga. 

Omröstningsresultat 
Med 5 röster för Hans Malmquists (M) förslag och 3 röster för Inger Gustavssons 
(L) förslag finner ordföranden att valberedningen beslutar i enlighet med Hans Mal
mquists (M) förslag. 

Utdragsbestyrkande 
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JusteraJdes ~ tl 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

Fortsättning KF § 28 
Fortsättning valberedningen § 4 och 9 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
• Till styrelsen för Herrljungabostäder AB (arg.nr. 556508-0909) för tiden 

efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 
2023 väljs: 
Bert-Åke Johansson (S) 
Finn Svensson (L) 
Karin Carlsson (M) 
Kent Johansson (KV) 
Ragnar Emanuelsson (C) 

• Till ordförande för Herrljungabostäder AB (arg.nr. 556508-0909) för tiden 
efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 
2023 väljs Karin Carlsson (M). 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag till beslut an
tas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Till styrelsen för Herrljungabostäder AB (arg.nr. 556508-0909) för tiden 

efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 
2023 väljs: 
Bert-Åke Johansson (S) 
Finn Svensson (L) 
Karin Carlsson (M) 
Kent Johansson (KV) 
Ragnar Emanuelsson (C) 

2. Till ordförande för Herrljungabostäder AB (arg.nr. 556508-0909) för tiden 
efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 
2023 väljs Karin Carlsson (M). 

Uldragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sarnrnanfrädesdaturn Sid 

KOMMUNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

KF § 29 DNR KS 13/2019 
Val beredningen § 5 och 10 

Val av 7 ledamöter samt ordförande i styrelsen för Herrljunga 
Elektriska AB (arg.nr. 556006-9716) 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå styrelse för Herrljunga Elekt
riska AB (arg.nr. 556006-9816) för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och 
med ordinarie bolagsstämma 2023. Vid valberedningens sammanträde den 23 janu
ari 2019 (Valberedningen § 5) beslutade beredningen att för fullmäktige föreslå 
Claes Unosson (UPAR), Jacob Brendelius (SD), Ann-Mari Olsson (S) och Erik 
Alavik (L) till ledamöter i Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag. Till ordfö
rande föreslogs Claes Unosson (UPAR). Valberedningen ska således föreslå ytterli
gare tre ledamöter. 

Förslag till beslut 
Hans Malmquist (M) föreslår Johan Martinsson (M) till ledamot. 

Andreas Malin (C) föreslår Fredrik Johansson (C) till ledamot. 

Ove Severin (KD) föreslår Bo Fransson (UP AR) till ledamot. 

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

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Till styrelsen för Herrljunga Elektriska AB ( org.nr. 556006-9816) med dot

terbolag för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023 väljs: 
Claes Unosson (UPAR) 
Jacob Brendelius (SD) 
Ann-Mari Olsson (S) 
Erik Alavik (L) 
Johan Martins son (M) 
Fredrik Johansson (C) 
Bo Fransson (UPAR) 

2. Till ordförande för Herrljunga Elektriska AB (org.nr. 556006-9816) med 
dotterbolag för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordina
rie bolagsstämma 2023 väljs Claes Unosson (UPAR). 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag till beslut an
tas och finner att så sker. 

Uldragsbaslyrkanda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

Fortsättning KF § 29 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Till styrelsen för Herrljunga Elektriska AB (org.nr. 556006-9816) med dot

terbolag för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023 väljs: 
Claes Unosson (UPAR) 
Jacob Brendelius (SO) 
Ann-Mari Olsson (S) 
Erik Alavik (L) 
Johan Martinsson (M) 
Fredrik Johansson (C) 
Bo Fransson (UP AR) 

2. Till ordförande för Herrljunga Elektriska AB ( org.nr. 556006-9816) med 
dotterbolag för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordina
rie bolagsstämma 2023 väljs Claes Unosson (UPAR). 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

KF § 30 DNR KS 13/2019 
V al beredningen § 5 och 11 

Val av 7 ledamöter samt ordförande i styrelsen för Herrljunga Vat
ten AB (org.nr. 556739-5347) 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå styrelse för Herrljunga Vatten 
AB (org.nr. 556739-5347) för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med 
ordinarie bolagsstämma 2023. Vid valberedningens sammanträde den 23 januari 
2019 (Valberedningen § 5) beslutade beredningen att för fullmäktige föreslå Claes 
Unosson (UPAR), Jacob Brendelius (SD), Ann-Mari Olsson (S) och Erik Alavik 
(L) till ledamöter i Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag. Till ordförande före
slogs Claes Unosson (UPAR). Valberedningen ska således föreslå ytterligare tre 
ledamöter. 

Förslag till beslut 
Jacob Brendelius (SD) föreslår Jacob Brendelius (SD) till ledamot. 

Harry Nilsson (S) föreslår Ann-Mari Olsson (S) till ledamot. 

Inger Gustavsson (L) föreslår Erik Alavik (L) till ledamot. 

Ove Severin (KD) föreslår Claes Unosson (UPAR) till ordförande. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Ove Severins (KD) förslag till ordförande antas och finner 
att så sker. 

Ordföranden frågar om förslagen till ledamöter antas och finner att så sker. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Till styrelsen för Herrljunga Vatten AB (org.nr. 556739-5347) för tiden ef

ter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023 
väljs: 
Claes Unosson (UPAR) 
Jacob Brendelius (SD) 
Ann-Mari Olsson (S) 
Erik Alavik (L) 
Johan Martinsson (M) 
Fredrik Johansson (C) 
Bo Fransson (UP AR) 

2. Till ordförande för Herrljunga Vatten AB (org.nr. 556739-5347) med dot
terbolag för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023 väljs Claes Unosson (UPAR). 

Utdragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

Fortsättning KF § 3 0 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag till beslut an
tas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Till styrelsen för Herrljunga Vatten AB (org.nr. 556739-5347) för tiden ef

ter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023 
väljs: 
Claes Unosson (UP AR) 
Jacob Brendelius (SD) 
Ann-Mari Olsson (S) 
Erik Alavik (L) 
Johan Martins son (M) 
Fredrik Johansson (C) 

2. Till ordförande för Herrljunga Vatten AB (org.nr. 556739-5347) med dot
terbolag för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023 väljs Claes Unosson (UPAR). 
Bo Fransson (UP AR) 

Utdragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMM"' 

46 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

KF § 31 DNR KS 13/2019 
Valberedningen § 5 och 9 

Val av 7 ledamöter samt ordförande i Herrljunga Elkraft AB 
(org.nr. 556525-9206) 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå styrelse för Herrljunga Elkraft 
AB (arg.nr. 556525-9206) för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med 
ordinarie bolagsstämma 2023. Vid valberedningens sammanträde den 23 januari 
2019 (Valberedningen § 5) beslutade beredningen att för fullmäktige föreslå Claes 
Unosson (UPAR), Jacob Brendelius (SD), Ann-Mari Olsson (S) och Erik Alavik 
(L) till ledamöter i Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag. Till ordförande före
slogs Claes Unosson (UP AR). Valberedningen ska således föreslå ytterligare tre 
ledamöter. 

Förslag till beslut 
Jacob Brendelius (SD) föreslår Jacob Brendelius (SD) till ledamot. 

Harry Nilsson (S) föreslår Ann-Mari Olsson (S) till ledamot. 

Inger Gustavsson (L) föreslår Erik Alavik (L) till ledamot. 

Ove Severin (KD) föreslår Claes Unosson (UPAR) till ordförande. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Ove Severins (KD) förslag till ordförande antas och finner 
att så sker. 

Ordföranden frågar om förslagen till ledamöter antas och finner att så sker. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Till styrelsen för Herrljunga Elkraft AB (arg.nr. 556525-9206) för tiden ef

ter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023 
väljs: 
Claes Unosson (UPAR) 
Jacob Brendelius (SD) 
Ann-Mari Olsson (S) 
Erik Alavik (L) 
Johan Martins son (M) 
Fredrik Johansson (C) 
Bo Fransson (UP AR) 

2. Till ordförande för Herrljunga Vatten AB (arg.nr. 556739-5347) med dot
terbolag för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023 väljs Claes Unosson (UP AR). 
Bo Fransson (UP AR) 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

Fortsättning KF § 31 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag till beslut an
tas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Till styrelsen för Herrljunga Elkraft AB (org.nr. 556525-9206) för tiden ef

ter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023 
väljs: 
Claes Unosson (UP AR) 
Jacob Brendelius (SD) 
Ann-Mari Olsson (S) 
Erik Alavik (L) 
Johan Martins son (M) 
Fredrik Johansson (C) 
Bo Fransson (UP AR) 

2. Till ordförande för Herrljunga Elkraft AB (org.nr. 556525-9206) med dot
terbolag för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie 
bolagsstämma 2023 väljs Claes Unosson (UP AR). 
Bo Fransson (UPAR) 

Uldragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

48 
KOMMUNSTYREL 

KF § 32 
Valberedningen§ 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOM MUN FULLMÄKTIGE 2019-02-12 

DNR KS 13/2019 

Val av 3 ledamöter samt ordförande i styrelsen för Nossan Förvalt
ningsaktiebolag (arg.nr. 556637-5746) 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå styrelse för Nossan Förvalt
ningsaktiebolag (org.m. 556637-5746) för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 
till och med ordinarie bolagsstämma 2023. Vid valberedningens sammanträde den 
23 januari 2019 (Valberedningen § 6) hänsköts ärendet till dagens sammanträde. 

Förslag till beslut 
Hans Malmquist (M) föreslår Anders Andersson (M) till ledamot. 

Andreas Molin (C) föreslår Gunnar Ingvarsson (C) till ledamot. 

Harry Nilsson (S) föreslår Lena Bertilsson (S) till ledamot. 

Andreas Malin (C) föreslår Gunnar Ingvarsson (C) till ordförande. 

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

Ordföranden frågar om Andreas Molins (C) förslag till ordförande antas och finner 
att så sker. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
I. Till styrelsen för Nossan Förvaltningsaktiebolag (arg.nr. 556637-5746) för 

tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolags
stämma 2023 väljs: 
Anders Andersson (M) 
Gunnar Ingvarsson (C) 
Lena Bertilsson (S) 

2. Till ordförande för Nossan Förvaltningsaktiebolag (arg.nr. 556637-5746) 
för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolags
stämma 2023 väljs Gunnar Ingvarsson (C). 

Beslutsunderlag 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag till beslut an
tas och finner att så sker. 

Uldragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNSTYREL KOM MUN FULLMÄKTIGE 2019-02-12 

Fortsättning KF § 3 2 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Till styrelsen för Nossan Förvaltningsaktiebolag (org.nr. 556637-5746) för 

tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolags
stämma 2023 väljs: 
Anders Andersson (M) 
Gunnar Ingvarsson (C) 
Lena Bertilsson (S) 

2. Till ordförande för Nossan Förvaltningsaktiebolag (org.nr. 556637-5746) 
för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolags
stämma 2023 väljs Gunnar Ingvarsson (C). 

Utdragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOM M UNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

KF § 33 DNR KS 13/2019 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Anders Lennartsson (L) har i skrivelse 2019-01-14 begärt entledigande från sitt 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige med omedelbar verkan. 

Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Anders Lennartssons begäran om ent
ledigande som ersättare i kommunfullmäktige godkänns och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Anders Lennartssons (L) begäran om entledigande från uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige godkänns och länsstyrelsen tillskrivs om ny 
räkning. 

Utdragsbestyrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

KF § 34 DNR KS 30/2019 

Medborgarförslag om sänkt tomtpris för byggnation av flerfamiljs
hus 

Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2019-01-17 från Birgitta Larsson, Herrljunga : 

"Herr(junga Kommun är en attraktiv kommun att leva och bo i men tyvärr minskar 
invånarantalet samtidigt som antalet äldre ökar i kommunen. För att kunna behålla 
en godtagbar standard inom kommunala (jänster måste kommunens inkomster öka 
genom att.fler bosätter sig i kommunen. 
För att vi skall kunna ha en levande landsbygd krävs attraktiva tätorter med varie
rat utbud av bostäder. 
För att öka befolkningen krävs att fler vill bygga och bo i kommunen där.för krävs 
stimulansåtgärder.från kommunen som syftar till ökat bostadsbyggande. 

Jag.föreslår att: 
Herr(junga Kommun under tiden 117 2019-3115 2020 sänker markpriset.för alla 
be.fintliga tomter i kommunen till 10 kronor per kvadratmeter till alla som under 
utsatt tid påbörjar o genom.för en eller fler.fami(jsbyggnader. " 

Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om medborgarförslaget överlämnas till 
tekniska nämnden för beredning och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
I. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning. 

Uldragsbeslyrkande 
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Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

KF § 35 DNR KS 37/2019 

Medborgarförslag om att ta bort lättmargarin i förskolor, fritids
hem och skolor 

Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2019-01-29 från Malin Thorman, Ljung: 

"Lättmargarin bort.från skola/barnomsorg 
På livsmedelsverkets rekommendaNoner så följer kommunens kostchef rådet om att 
servera lättmargarin i kommunens förskolor, fritidshem och skolor. 

Mitt.förslag är nu att ompröva detta. Tag bort lättmargariner som vi alla vet inne
håller en massa konstigheter bland annat den just nu så omstridda palmoljan. Er
sätt detta matfett med alternativet alla vet är bättre. 
Jag vill också ta chansen att påpeka att Herrljunga kommuns alla lärare vet hur vi 

påverkar våra elever att använda fett "lagom" - lita på att det gör sitt jobb vid den 
pedagogiska måltiden. Alla är medvetna om att matfetma är ett problem". 

Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om medborgarförslaget överlämnas till 
tekniska nämnden för beredning och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning. 

Utdragsbeslyrkande 
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KOMMUNSTYREL 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

Justerandes s1gn 

KF § 36 DNR KS 40/2019 

Medborgarförslag gällande Södra Horsby Etapp 1, GC-väg till cent
rum 

Sammanfattning 
Följande medborgarförslag inkom 2019-01-31inkom från Egon Svantesson, Herr
ljunga: 

"Gäller Södra Horsby Etapp 1. 
Mittf{jrslag är att området byggs klart enligt detaljplanens intensioner. 
Det saknasfor(farande en GC- väg till centrum. Den ska enligt planen löpa ut
med Anders Johanssons södra tomtgräns och ansluta till Horsbyleden mitt emot 
Horsbygården. 
Det står även i plantexten att området ska ha anslutning till hef' GC- nät. Med 
detta avses.Ju GC-vägen som passerar Horshygården och sedan Via ledstängsfä
hriken når centrum. 
Det.finns redan idag 6 barn som har/kommer att få anknytning till Horshygår
den/Horshyskolan så behovet finns. 
När gator och ledningar byggdes.för några år sedan, byggdes även 3 st GC- vägar 
som idag ansluter till "skogsvägen 11

• Dom är tom .fhrsedda med gatubelysning. 
Det byggdes tom en extra GC-väg som inte.finns med på planen. Det är den som 
mynnar vid Mo lin 's damm. 
Den sk skogsvägen varken skottas eller sandas och har ingen belysning så den är 
ju inte till någon nytta nu på vintern. 
Dessutom vore det.Ju lämpligt att bygga ett övergångsställe över Horsbyleden, 
med upphi~jning eller avsmalning eller vad man nu väljer. 
Detta projekt som ju redan dröjt alldeles för länge, måste ju ha en stor betydelse 
för dom som är spekulanter på en tomt, särskilt nu när området ska fortsätta 
växa åt söder. " 

Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om medborgarförslaget överlämnas till 
tekniska nämnden för beredning och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för beredning. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNSTYREL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

KF § 37 DNR KS 29/2019 

Motion - En kommunal strategi och beredskapsplan för 
mottagande av flyktingfamiljer och ensamkommande barn 

Sammanfattning 
Följande motion inkom 2019-01-16 från Mats Palm (S) och Elin Alavik (L): 

"Hösten 2015 var ett på manga sätt en omskakande tid. Ett mycket högt motta
gande av flyktingfamiljer och ensamkommande barn gjorde integrationsprocessen 
väldigt ansträngd ute i kommunerna. En stor oro i stora delar av världen med krig 
och terrorsituationer, vid sidan av klimatförändringar med extrem torka i delar av 
världen och översvämningar i andra, gör att vi bör vara beredda på ett upprepande 
av situationen från 2015 . 
Att på ett snabbt och effektivt sätt fä ett fungerande och integrerande mottagande av 
.flyktingar, stärker oss som kommun och förkortar en omställningsprocess till gagn 
för såväl den nyanlände som kommunen. 
Vi bör därför som kommun ha en strategi och en beredskap på att 2015-situationen 
kan komma att upprepas. 
Denna planläggning och beredskap kan också vara ett gott redskap för det til(fälle 
då vi.får en storbrand i kommunen eller ett enstaka större bostadshus som brinner 
eller kollapsar. 
Att vi har utrett vilka lokaler och resurser som.finns tillgängliga, eller går attfi-i
ställa, skulle sätta oss i en bättre situation den dag det (dorutsedda och pqfrestande 
sker." 

Vi yrkar att: 
En kommunal strategi och en plan tas fram för att bygga beredskap för och möta de 
behov som kan uppstå vid en extrem invandringsnivå, eller större händelse inom 
kommunen. 

Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om motionen överlämnas till kommunsty
relsen för beredning och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Utdragsbeslyrkande 
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KOMMUNSTYREL 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-12 

Justerandes s1gn 

KF ~ 38 DNR KS 47/2019 

Motion-Tandemrekrytering 

Sammanfattning 
Följande motion inkom 2019-02-07 från Mats Palm (S) och Elin Alavik (L): 

"Många kommuner.förutom oss har svårt att rekrytera spetskompetens inom.flera 
kompetensområden, både inom de kommunala områdena såväl som de privata. 
Det är ofta ett hinder när man vill göra förstärkningar inom sin organisation, att 
den eventuella andra parten i hushållet inte kan er~judas sysselsättning inom sitt 
yrkesområde. 
Därför.föreslår vi att Herrljunga kommun utreder möjligheten att tillsammans med 
Fokus Herrljunga och/eller större företag i kommunen starta en gemensam fimktion 
för tandemrekrytering. 
Syftet skulle vara att locka.fler personer med högskoleutbildning att ta tjänst utan
för universitets- och högskoleorterna. 
Vid sidan om att stärka vår organisation, skulle det också stärka vår befolknings
struktur. 

Tandemrekrytering innebär att privata och offentliga arbetsgivare samverkar i 
syfte att attrahera och behålla rätt kompetens genom att underlätta för och stötta 
den rekryterades medföljande partner/familjemedlem att.finna anställning i kom
munen, som motsvarar deras kompetens och tidigare erfarenhet. Tandemrekryte
ring kan på det sättet.fylla en viktigfunktionför attfi-ämja distansrekrytering och 
bidra till hållbarhet med målet att hela.familjen ska ges möjlighet till en 111enings
fi1ll .\ysselsättning i vår kommun. 

Vi yrkar att: 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna för ett etablerat sam
arbete med det privata näringslivet i kommunen med målsättning att gemensamt 
och ömsesidigt underlätta framtida rekryteringar. 

Beslutsgång 
J kommunfullmäktige frågar ordföranden om motionen överlämnas till kommunsty
relsen för beredning och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Uldragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

KOMMUNSTYREL KOM MUN FULLMÄKTIGE 2019-02-12 

KF § 39 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

Nr Meddelanden DNR 

Val till gemensamma nämnder mandat- Postlista KS 

perioden 1 januari 2019 till 31 decem- 79:2018 

ber 2022 

2 Information om tilläggsfaktura för- KS 231/2018 

månsbestämd ålderspension 

3 Inbjudan Samverkansdag 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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Digitaliseringsstrategi 

Ett hållbart digitaliserat Herrljunga 

Inledning 
Samhället förändras, informationsteknik och internet fyller en allt viktigare 
funktion, oavsett samhällsområde, och betraktas idag som en självklarhet i 
vardagen. 

Syftet med strategin är att beskriva inriktningen för kommunens digitala 
utveckling och sätta takten för kommunens digitaliseringsarbete. 

Förändrade behov från medborgare, näringsliv och besökare skapar förväntningar om 
tillgång till service, information och inflytande genom enkla kontaktvägar och medvetet 
eller omedvetet utförs uppgifter på ett mmat sätt än tidigare. 

Frnmtidens utmaningar ställer ytterligare krav på att hitta smartare arbetssätt med 
bibehållen eller ökad kvalite för dem som kommunen finns till för. 

Digitaliseringen är en av de främsta möjliggörarna för att hqja kvaliteten, förbällra 
effektiviteten och möta upp förväntningarna på välfärden. En effektiv digital utveckling 
möter invånarnas, företagens, den egna verksamhetens och medarbetarnas behoY. 

Digitalisering avser ursprungligen och i tekniskt sammanhang om vandling fran analog 
till digital present<1tion av information. ldag ses digitalisering som ett vidare begrepp och 
en delprocess i clt större teknologiskt förlopp som syftar på förändring kopplad till 
Li 11 ämpni ng a' digital lckn ik i alla aspekter av det män sk liga sam hä I !el. sil som öbcl 
tillgänglighel och förbättrad servicenivå. 

Förutsättningar för genomförande är tillgång till JD: 
• Digital teknik 
• Digitsl kompetens 
• Digitsl förm åga . 

Ett amrnt ord för detta är digital transformering och handlar om att ta hänsyn till hur 
mänskligt beteende förändras av digitalisering och teknologi. 

Digitalisering av välfärdstjänster är inte någon "Quick-fix", utan är ett kort- och 
långsiktigt utvecklingsarbete. 

Det är av högsta vikt stt Herrljunga kommun fastställer viljeinriktningen i den pagacndc 
och framtida digitala utvecklingen . 

Varje verksamhet ska inför varje budgetår arbeta fram handlingsplaner med syfte atl 
beskriva de akti viteter och satsningar som planeras genomföras inom ramen för 
strategin. 

Digitaliseringen iir en strategiskt viktig fråga framförallt för verksamheterna och 
digitaliseringsstrategin utgör en viktig bas för en bra följsamhet mellan IT och 
verksamhet, så att de satsningar som görs, är möjliga att genomföra och rnr sa bra effekt 
som möj I igt 
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Kortfattat är strategin ett hjälpmedel, för att prioritera vad vi ska göra och använda 'ara 
resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Den ska hjälpa oss att besvara frågorna; 

• Hur ska vi förhålla oss till digitaliseringen? 
• Vilka prioriteringar ska vi göra? 
• Hur ska vi satsa våra kommunala medel? 
• Vilken position vill vi ta? 

1. Vision och övergripande mål 

Vision 

Ett hållbart digitaliserat Herrljunga kommun 

Ett väl utbyggt infrastrukturnät med tillgång till medsrbetare med digital kompetens och 

lonnåga. 

1 allt förändringsarbete ska digitaliseringens möjligheter tillvaratas. 

Digitaliseringen ska möjliggöra god tillgång till kommunens välfärdsUänstcr och 

kommunen ska tillhandahålla tjänster, vilka förenklar för medborgare och företag 

Kostnadseffcktivn lösningar är en förutsättning för ett hållbart digitalisera! Herrljunga 

kommun. 

Övergripande mål 

Herrljunga kommun ska tillvarata digitaliseringens möjligheter i allt 

förändringsarbete. 

Vad är det? 

Vid föriindringsarbetc ska alllid prövas. vilkn digitala lösningar som undcrliillar 

l'öriindri ngcn 

J lerrljunga kommuns digitala kommunikationer ska \·ara c1Teklin1. säkrn och robusta 

l lcrrljunga kommuns förvnltningar ska vara effektiva. rällssiikrn och innovnti' a 
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2. Delmål och ''Vad är det? 
Det övergripande målet bryts ned i fem delmål. 

Delmålen är: 

• D-infrastruktur: 

I Herrljunga kommun ska samtliga medarbetare ha tillgång till infrastruktur, som 

medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering 

Vad dr det.för Herr!funga kommun? 

HerrUunga kommun skall tillse alt den digitala motonrägen är tillgiinglig, enkel, 

siiker och robust över tid. 

• D-kompctens: 

I Herrljunga kommun ska samtliga medarbetare kunna använda och utveckla sin 

digitala kompetens. 

Vad dr det.för Herrljunga kommun? 

Samtliga medarbetare ska vara förtrogna med digitala verktyg och tjänster samt ha 

förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen samt ta till sig nya 

arbetssätt och förändra arbetsprocesser med stöd av digitala ltjälpmedel. 

• D-trygghet: 

I Herrljunga kommun ska samtliga medarbetare på ett säkert sätt ska kunna ta del il V, 

ta ansvar för och ha tillit till det digitala samhället. 

Vad är det för Herrlfunga kommun.? 

Samtliga medarbetare ska ha tillgång till digitala tjänster med trygg, säker och robust 

leverans. 

• 0-innovation 

I Hcrrljungil kommun ska samtligil medarbetare i l'öriindringsarbetcl ges 111ö,1l1ghelcr 

och uppmuntras i användandet av digitalt drivna och beprövade 111no' illionc1· 

Vad är der för Herrlfunga kommun'? 

Samt! iga medarbetare ska ges möjligheter och uppmuntras att använda digilalEI 

beprövade innovationer i verksamhetsutvecklingen . 
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• D-lcdning: 

I Herrljunga kommun ska styrning och ledning präglas av rele\'ant. malmcd' eten 

och rältssäker effektivisering och kvalitetsutveckling med digitaliseringens 

mö.i ligheter som bas. 

Vad är det.för Herrljunga kommun? 

Chefer och ledare ska aktivt medverka till att digitaliseringen av välfärds tjänsterna 

utvecklas, förvaltas och följs upp i alla led. 

3. Genomförande genom ett kontinuerligt engagemang 
Herrljunga kommun skall nogsamt följa den digitala utvecklingen i Sverige och utveckla 

de kommunala digitala välfärdstjänstema. 

Respekiive facknämnd ska fastställa digital strategi och 3-årig handlingsplan med 

kostnadsbedömning för facknämndens ansvarsområden. Underlaget ska utgöra underlag 

i den 3-åriga budgetplaneringen och ska ange ambitionen avseende 

digitaliseringsutvecklingen inom verksamheterna. 

Kommunledningsgrnppen (KLG) utgör styrgrupp och ansvarar för genomförande m 

dig i taliseringsstrategin. Uppdraget för styrgruppen är att tillse ett effektivt 

genomförande av digitaliseringsprocessema och att det finns en röd tråd i 

genomförandet och att resurser läggs i rätt område, i rätt tid till rätt kostnad 

För det operativa samordnings- planerings- och genomförandearbetet utses 

samordningsgrnpp för genomförande, under ledning av IT -chef. 

Respektive förvaltning ska utse representant i samordningsgruppen. 

Respekiive förvaltning ansvarar för genomförande med samordning genom 

samordningsgruppen. Samordningen ska säkerställa att största medborgarnyllan uppnås 

Engagemanget och den digitala förståelsen skall filmas från den yttersta 

kommunledningen och ända ut till respektive medarbetare inom kommunens 

verksamheter 

Ett starki partnerskap med innovatörer, andra kommuner och leverantörer iir 

framgångsfa ktorer . 
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Översiktsplan 2 17 decem be1· 3, 2013 
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NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Omröstni ng BILAGA 1, KF § 6/2019-02-12 
umrostmng Kt- ~ 

6/2019-02-12 
pedagogiska 

LEDAMÖTER NÄRVARO måltider 
AV· AV-

TJG § JA NEJ STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ STÅR 

c 
Johnny Carlsson 

Simon Fredriksson X X 

Jessica Pehrson X X 

Andreas Molin X X 

Cecilia Frändberg 

Torbjörn Holgersson X X 

Ersättare: 

Brita Hårsmar X X 

Christer Amnehammar 

Susanne Marstorp X X 

KD 

lnQemar Kihlström 

Fredrik Svensson X X 

Ersättare: 

Staffan Setterberg 

Ove Severin X X 

KV 

Ronnie Rexwall 

Christina Glad X X 

Börje Aronsson X X 

Ersättare: 

Gun Carlsson 

Lennart Ottosson 

L 

Elin Alavik X X 

Håkan Körberg X X 

Charlotta Noren 

Ersättare: 

Anders Lennartsson 

Inger Gustavsson X X 

Summa denn~ sida 3 10 
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NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 

KF § 6/2019-02-12 
pedagogiska 

NÄRVARO måltider 
AV· AV· 

LEDAMÖTER TJG § JA NEJ STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ STÅR 

M 

Christina Abrahamsson 

Gunnar Andersson X X 

Karin Carlsson X X 

Ersättare: 

Osborn Eklundh X X 

Carin Martinsson 

s 
Mats Palm X X 

Anette Rundström X X 

Björn Wilhelmsson X X 

Kerstin Johansson X X 

Bert-Ake Johansson X X 

Lise-Lotte Hellstadius X X 

Jan Bengtsson X X 

Ersättare: 

Marie Frost 

Tomas Svennberg 

Kari Hellstadius 

Kurt Hallberg 

SD 

Jacob Brendelius 

Tommy Thulin X X 

Jimmie Stranne X X 

Auli Karnehed 

Ersättare: 

Marco Glad X X 

Peter Muller 

Summa denna si d~ 7 6 
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NÄRVARO/OMRÖSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 3 

NÄRVARO 
l"\Y" 1"V· 

LEDAMÖTER TJG § JA NEJ STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ AV-STÅR JA NEJ STÅR 

V 

Terese Eneman 

Magnus Jonsson X X 

Ersättare: 

Bo Naumburg 

Lillemor Fritioff X X 

Ordförande 

Andreas Johansson M 

Summa denna sida 2 

Totalt samtliga sidor 12 16 


