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Instans: Valberedningen 
 

Tid:   2019-01-23 kl. 17.00 
 

Plats:  Sämsjön (B-salen), kommunhuset 
 
  
 

Vänligen se bifogad ordförandeskrivelse i kallelsen. I kallelsen finns också en lista över 
nuvarande styrelseledamöter i Herrljunga kommuns kommunala bolag.   
 
Respektive partis ledamot/tjänstgörande ersättare ombeds ta med en lista över namn, 
adress, e-postadress och telefonnummer för partiets samtliga nomineringar. Syftet är att 
undvika felstavade namn i protokollet samt underlätta administrationen av valen.  
 
 
 

 
Ove Severin Mattias Strandberg 
Ordförande Sekreterare 

 
 
 
 
 
Information: 

• VB = slutgiltigt beslut fattas i valberedningen. 
• KS = slutgiltigt beslut fattas i kommunstyrelsen.  
• KF = slutgiltigt beslut fattas i kommunfullmäktige.  
• Info = Information. 
• Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.  
• VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet. 
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Val av ordförande i revisionen 2019-2022  
 
Förnyade val av revisorer med undantag 
2019-2022   
 
Val av ledamot och ersättare till 
kommunalförbundet Tolkförmedling 
Västs direktion 2019-2022   
 
Val av 5 ledamöter samt ordförande i 
styrelsen för Herrljungabostäder AB 
(org.nr. 556508-0909) 
 
Val av 7 ledamöter samt ordförande i 
styrelsen för Herrljunga Elektriska AB 
(org.nr. 556006-9816) 
 
Val av 7 ledamöter samt ordförande i 
styrelsen för Herrljunga Vatten AB 
(org.nr. 556739-5347) 
 
Val av 7 ledamöter samt ordförande i 
styrelsen för Herrljunga Elkraft AB 
(org.nr. 556525-9206) 
 
Val av 3 ledamöter samt ordförande i 
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5746) 
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VALBEREDNINGEN 
Ove Severin 

 
Ordförandeskrivelse 

2019-01-15      
Sid 1 av 1    

 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Valberedningens förslag till styrelser i kommunala bolag 
 
När valberedningen föreslår personer till bolagsstyrelserna måste den vara noggrann med 
kompetensen hos dessa. Det vore bra om de som föreslås har erfarenhet av liknande 
uppdrag, till exempel privata bolagsstyrelser.   
 
Jag anser att ambitionen bör vara att byta så få ledamöter som möjligt i Herrljunga 
Elektriska AB:s styrelse. Detta eftersom det är en bolagsstyrelse och att det inte är bra för 
bolaget att byta många ledamöter på en gång.  
 
Det vore bra om partierna kunde ha en del förslag på nomineringar redan till 
valberedningens sammanträde den 23 januari 2019.  

 
 

Ove Severin 
Valberedningens ordförande 
 

  
 



Herrljungabostäder AB 2015-02-18 - 2018-12-31

Box 62, 524 21 Herrljunga

Ordförande
Karin Carlsson M

Ledamot
Kent Johansson Kv

Ragnar Emanuelsson C

Bert-Åke Johansson S

Christian Reimer L

Nossan Förvaltnings AB 2015-04-08 - 2018-12-31

Ordförande
Staffan Setterberg KD

Ledamot
Anders Andersson M

Patrik Benjaminsson L

Herrljunga Elektriska AB 2015-05-12 - 2018-12-31

Mariedalsgatan 3, 524 31 Herrljunga, Tel: 0513-220 40

Ordförande
Claes Unosson OPOL

Ledamot
Erik Alavik L

Bo Fransson SAKNAS

Ann-Mari Johansson S

Nils-Åke Johansson SD

Jörgen Holmberg C

Johan Martinsson M

Herrljunga Elkraft AB 2015-05-12 - 2018-12-31

Ordförande
Claes Unosson OPOL

Ledamot
Erik Alavik L

Bo Fransson SAKNAS

Ann-Mari Johansson S

Nils-Åke Johansson SD

Jörgen Holmberg C

Organisationer med uppdrag 2019-01-15
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Ledamot
Johan Martinsson M

Herrljunga Vatten AB 2015-05-12 - 2018-12-31

Ordförande
Claes Unosson OPOL

Ledamot
Erik Alavik L

Bo Fransson SAKNAS

Ann-Mari Johansson S

Nils-Åke Johansson SD

Jörgen Holmberg C

Johan Martinsson M

Organisationer med uppdrag 2019-01-15
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Herrljunga Kommun - Valärende och information om process med nya medlemmar

Från: Kansli Tolkförmedlingväst <kansli@tolkformedlingvast.se>
Datum: 2018-08-28 09:11
Ärende: Valärende och information om process med nya medlemmar
Hemlig kopia: Herrljunga Kommun

Till nuvarande och nya förbundsmedlemmar i Tolkförmedling Väst

Vid årsskiftet får Tolkförmedling Väst 12 nya medlemskommuner och en ny mandatperiod inleds. 
Detta innebär att nuvarande och nya medlemmar ska besluta om en ledamot och en ersättare till 
förbundets direktion. Beslutet ska meddelas Tolkförmedling Väst senast 3 december. Ledamot och 
ersättare ska enligt 7 § kap.9 i kommunallagen vara invald i fullmäktige. 

På grund av att beslut om ny förbundsordning försenats hos några kommuner har förberedelserna 
för nya medlemmar tvingats senareläggas. Nya medlemmar kommer därför först under hösten att 
få information om förbundets verksamhet och tjänster. Samtidigt kommer arbetet med att 
registrera nya kunder att inledas. Mer information kommer inom kort. 

Vid eventuella frågor, kontakta förbundssekreterare Emma Davidsson på telefon 010-211 73 79
eller e-post emma.dadvidsson@tolkformedlingvast.se. 

Med vänlig hälsning

T O L K F Ö R M E D L I N G  V Ä S T  
Box 113 05, 404 27 Göteborg 
Besöksadress: Barlastgatan 2 | www.tolkformedlingvast.se
kansli@tolkformedlingvast.se
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1 § Namn och säte  

Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

2 § Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, 
Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, 
Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mark, Mariestad, 
Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, 
Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt 
Öckerö. 
 

3 § Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 
gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 
4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion.  
 
Direktionen ska bestå av 40 ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot 
och en ersättare. Göteborgs Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot 
är vice ordförande i direktionen. 
 
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 
1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 
Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten. 
Ledamot kallar själv in sin ersättare. 
 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.  
 
Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 
effektivt och korrekt sätt. 
 
Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 
anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 
administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

5 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för 
samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 
revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige, vilka beslutar om 
ansvarsfrihet för direktionen. 

6 § Initiativrätt 

Ärenden i direktionen får väckas av: 

 ledamot i direktionen 

 medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

 organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 
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7 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 

 
8 § Beslut 
Direktionen fattar inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet.  

9 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 
 
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 
ska anslås på förbundets anslagstavla.  

10 § Andelskapital 

Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 
förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

11 § Andel i tillgångar och skulder 

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för 
täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt 
vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

12 § Kostnadstäckning 

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

13 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa antagen finanspolicy. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller 
motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.  
 
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 
samtliga medlemmars fullmäktige. 

14 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet 

Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§. 
 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 
 
Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och 
utveckling. Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i 
förbundet efterfrågar. 
 
Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om 
principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess 
medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske 
med samtliga förbundsmedlemmar. 
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15 § Budgetprocess 

Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 
tvåårsperioden. 
 
Förbundet ska samråda med medlemmarna om budgetförslaget senast en månad före 
direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före 
verksamhetsåret. 
 
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet 
är offentligt. 
 

16 § Årsredovisning 
Direktionen ska senast den sista april ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna 
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för 
godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen. 
 
Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för behandling i 
fullmäktige. 
 
Sammanträdet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

17 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 
revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. 
Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

18 § Uppsägning och utträde 

Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 
 
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska 
regleringen ska ske utifrån principerna i 10 - 12 §§ i denna förbundsordning såvida inte annat 
avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i 
förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 

19 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 
 
Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 
beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 
 
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 
och skulder i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan 
medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 
behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 
Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 
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När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa handlingar ska revideras av förbundets 
revisorer som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska 
fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de 
handlingar som hör till förbundets arkiv. 
 
Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 
samtliga medlemmar. 

20 § Inträde av ny medlem 
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen som 
yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har 
antagits när samtliga medlemmar genom fullmäktigebeslut antagit en ny förbundsordning som 
anpassats till det nya antalet medlemmar. 

21 § Tvister 

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 
nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 

22 § Ändring av förbundsordningen 

Ändringar och tillägg till denna förbundsordning ska fastställas av samtliga medlemmars 
fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad 
förbundsordning. 
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Bolagsordning 
Bolagsordning Herrljungabostäder AB 

Orgnr: 556508-0909   
 

 

 

DIARIENUMMER: KS 21/2015 282 

FASTSTÄLLD:  2015-03-10 

VERSION:   1 

GILTIG TILL: Tills vidare 

DOKUMENTANSVAR: Kommunchef 

Våga vilja växa! 
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1. Bolagets Firma
Bolagets firma är Herrljungabostäder AB 

2. Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Herrljunga kommun, Västra Götaland 

3. Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Herrljunga kommun dels att som allmännyttigt 
kommunalt bostadsaktiebolag förvalta fastigheter, i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, 
kooperativ hyresrätt, dels att förvärva, äga, bebygga, förvalta och avyttra bostäder som andra fastigheter, 
tomträtter och affärslägenheter med därtill hörande kollektiva anordningar. 

4. Ändamål med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att främja bostadsförsörjningen i kommunen och därvid erbjuda hyresgästerna 
möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget vad avser, uppdraget som allmännyttigt 
kommunalt bostadsaktiebolag 

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Herrljunga kommun. 

5. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 14 800 000 kr och högst 59 200 000 kr. 

6. Aktieantal
I bolaget ska finnas lägst 148 000 aktier och högst 592 000 aktier. 

7. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Herrljunga kommun möjlighet att ta ställning, innan sådana 
beslut i verksamheten, vilka är av större principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas. 

Beslut av principiell betydelse eller annars av större vikt är bland andra, större investeringar, 
bildande/förvärv/avyttring av dotterbolag. 
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8. Styrelsen
Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun utser styrelse för Herrljungabostäder AB, för tiden från den 
ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats, intill tiden 
för den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens oberoende tillsyn och tillsynsplikt över nämnder och bolagstyrelser är av hög vikt för 
Herrljunga kommun.  

Därav följer att kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande och 
kommunstyrelsens övriga ledamöter inte ska ingå i kommunens bolagsstyrelser. 

För styrelse i bolag utses endast ordförande. 

För styrelse i bolag utses endast ordinarie ledamöter. 

Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter. 

9. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor.  

Revisor utses på bolagsstämma för tiden till slutet av den ordinarie bolagsstämma, som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

10. Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Herrljunga kommunfullmäktige utse två 
lekmannarevisorer och en suppleant. 

11. Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast 
två veckor före bolagsstämman. 

12. Ärenden på ordinarie bolagsstämma
På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling 

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän
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5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport

8. Beslut om;

8.1 Fastställande av resultat- och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultat-
och koncernbalansräkningen

8.2 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

8.3 Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn

10. Anmälan och fastställande av kommunfullmäktige vald styrelse

11. Anmälan och fastställande av val av revisor

12. Anmälan och fastställande av lekmannarevisor

13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

13. Rösttal
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier, 
utan begränsning i röstetalet. 

14. Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår 

15. Offentlighet
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna 
handlingars offentlighet i kap 2, Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen. 

Frågan om utlämnande av handling avgörs av styrelseordförande eller efter dennes bestämmande. 
Vägran att utlämna handling ska på sökandes begäran, prövas av styrelsen. 

16. Firmateckning
Bemyndigande att teckna bolagets firma får endast avse två personer i förening. 

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot och VD att teckna bolagets firma. 
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17. VD instruktion
Styrelsen fastställer VD instruktion. 

I VD instruktion ska bland annat framgå att för löpande förvaltning av bolaget, kan VD ingå och teckna 
avtal för den löpande verksamheten där aktiebolagets åtagande inte överstiger ett av styrelsen fastställt 
belopp och inte är av större principiell betydelse. 

18. Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Herrljunga kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i 
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.  

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej uppstår på grund av författningsreglerad sekretess. 

19. Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Herrljunga kommun. 
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1. Bolagets Firma  
Bolagets firma är Herrljunga Elektriska Aktiebolag  

2. Styrelsens säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Herrljunga kommun, Västra Götaland  

3. Verksamhet  
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera och distribuera el- och värmeenergi, 
tillhandahålla el- och energitekniska tjänster inklusive elinstallation, tillhandahålla stadsnätstjänster, äga 
och förvalta såväl lös som fast egendom, samt till nämnda verksamhet idka annan förenlig verksamhet.  

Bolaget har rätt att bedriva elproduktion, elhandel och VA-verksamhet i dotterbolag.  

4. Ändamål med bolagets verksamhet  
Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja kommunens tillväxt och utveckling genom drift och 
förvaltning av verksamheterna enligt § 3.   

Bolagets verksamheter ska, med undantag för VA-verksamhet, bedrivas på affärsmässig grund.   

VA-verksamhet ska bedrivas med iakttagande av lokaliserings-, likabehandlings- och 
självkostnadsprincipen.  

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.   

5. Aktiekapital  
Aktiekapitalet ska vara minst 450 000 kr och högst 1 800 000 kr.   

6. Aktieantal  
Antalet aktier ska vara minst 9 000 st och högst 36 000 st.   

7. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Herrljunga kommun möjlighet att ta ställning, innan sådana 
beslut i verksamheten, vilka är av större principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.  

Beslut av principiell betydelse eller annars av större vikt är bland andra, större investeringar, 
bildande/förvärv/avyttring av dotterbolag.  

8. Styrelse  
Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun utser styrelse för Herrljunga Elektriska AB, för tiden från den 
ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats, intill tiden för 
den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.   

Kommunstyrelsens oberoende tillsyn och tillsynsplikt över nämnder och bolagsstyrelser är av hög vikt 
för Herrljunga kommun.   

Därav följer att kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och styrelsens övriga ledamöter inte ska 
ingå i kommunens bolagsstyrelser.  

För styrelse i bolag utses endast ordförande.  

För styrelse i bolag utses endast ordinarie ledamöter.  

Styrelsen ska bestå av 7-9  ledamöter.  

Ärende 5



2  
  

  

9. Arbetstagarrepresentation i styrelsen  
Styrelsen har möjlighet att besluta om medverkan i styrelsen för arbetstagarorganisation inom 
verksamhetsområdet.   

Styrelsen ska tydliggöra arbetstagarorganisationens mandat i styrelsearbetet genom särskilt avtal.  

10. Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor.  

Revisor utses på bolagsstämma för tiden till slutet av den ordinarie bolagsstämma, som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.  

11. Lekmannarevisor  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Herrljunga kommunfullmäktige utse två 
lekmannarevisorer och en suppleant.  

12. Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast 
två veckor före bolagsstämman.  

13. Ärenden på ordinarie bolagsstämma  
På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling  

1. Stämmans öppnande  

2. Val av ordförande vid stämman  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd  

4. Val av en eller två justeringsmän  

5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad  

6. Godkännande av dagordning  

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport 

8. Beslut om;  

8.1 Fastställande av resultat- och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultat- och 
koncernbalansräkningen  

8.2 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  

8.3 Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  

8.4 Fastställande av tidpunkt för utbetalning till aktieägare  

8.5 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor  

8.6 Anmälan och fastställande av kommunfullmäktige vald styrelse  
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8.7 I förekommande fall, anmälan och fastställande av val av revisor   

8.8 I förekommande fall, anmälan och fastställande av lekmannarevisor   

8.9 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen  

14. Rösttal  
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier, 

utan begränsning i röstetalet.   

15. Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår   

16. Offentlighet  
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna 
handlingars offentlighet i kap 2, Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen.  

Frågan om utlämnande av handling avgörs av styrelseordförande eller efter dennes bestämmande. Vägran 
att utlämna handling ska på sökandes begäran, prövas av styrelsen.  

17. Firmateckning  
Bemyndigande att teckna bolagets firma får endast avse två personer i förening.  

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot och VD att teckna bolagets firma.  

För löpande förvaltning av bolaget kan VD ingå och teckna avtal för den löpande verksamheten där 
aktiebolagets åtagande inte överstiger ett av styrelsen fastställt belopp och inte är av större principiell 
betydelse.  

18. VD instruktion  
Styrelsen fastställer VD instruktion  

I VD instruktion ska bland annat ska framgå att för löpande förvaltning av bolaget kan VD ingå och 
teckna avtal för den löpande verksamheten där aktiebolagets åtagande inte överstiger ett av styrelsen 
fastställt belopp och inte är av större principiell betydelse.   

19. Inspektionsrätt  
Kommunstyrelsen i Herrljunga kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i 
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.   

Detta gäller dock endast i den mån hinder inte uppstår på grund av författningsreglerad sekretess.    

20. Hembudsskyldighet  
Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i aktiebolaget har övriga 
aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än 
erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till 
aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan 
om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 
lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de 
lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader 
räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.  
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Företräde mellan flera lösningsberättigade  
Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de 
lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier 
fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av 
notarius publicus.  

Lösenbelopp och betalning  
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara 
vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den 
tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.  

Tvist  
Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket 

framställdes hos aktiebolaget.   

21. Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Herrljunga kommun.  
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1. Bolagets Firma  
Bolagets firma är Herrljunga Vatten Aktiebolag   

2. Styrelsens säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Herrljunga kommun, Västra Götaland   

3. Verksamhet  
Bolaget ska bedriva verksamhet för vatten, avlopp och dagvatten inom Herrljunga kommun för allmän 
VA-verksamhet.  

4. Ändamål med bolagets verksamhet  
Ändamålet för bolagets verksamhet är att vara huvudman för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen inom Herrljunga kommun fastställt verksamhetsområde.  

Verksamheten ska bedrivas med beaktande av kommunala självkostnads-, lokaliserings- och 
likställighetsprinciperna.  

Bolaget får även sköta drift av allmän VA-anläggning i annan kommun, så länge det sker på 
affärsmässiga grunder och att ekonomin särredovisas från annan verksamhet.  

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Herrljunga kommun genom moderbolaget 
Herrljunga Elektriska AB.   

5. Aktiekapitalgränser  
Aktiekapitalet ska vara minst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.   

6. Aktieantal  
Antalet aktier ska vara minst 500 st och högst 2 000 st.   

7. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Herrljunga kommun möjlighet att ta ställning, innan sådana 
beslut i verksamheten, vilka är av större principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.  

Beslut av principiell betydelse eller annars av större vikt är bland andra, större investeringar, 
bildande/förvärv/avyttring av dotterbolag.  

Vidare ska ändring av allmänna VA-taxor beslutas av Herrljunga Kommunfullmäktige.  

8. Styrelse  
Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun utser styrelse för Herrljunga Vatten Aktiebolag, för tiden från 
den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats, intill tiden 
för den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.   

Kommunstyrelsens oberoende tillsyn och tillsynsplikt över nämnder och bolagsstyrelser är av hög vikt 
för Herrljunga kommun.   

Därav följer att kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och kommunstyrelsens övriga ledamöter 
inte ska ingå i kommunens bolagsstyrelser.  

För styrelse i bolag utses endast ordförande.  

För styrelse i bolag utses endast ordinarie ledamöter.  
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Styrelsen ska bestå av 7 ledamöter.   

9. Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor.  

Revisor utses på årsstämma för tiden till slutet av den ordinarie bolagsstämman, som hålls under det 

fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.   

10. Lekmannarevisor  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Herrljunga kommunfullmäktige utse två 
lekmannarevisorer och en suppleant.  

11. Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast 
två veckor före bolagsstämman.  

12. Ärenden på ordinarie bolagsstämma  
På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling  

1. Stämmans öppnande  

2. Val av ordförande vid stämman  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd  

4. Val av en eller två justeringsmän  

5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad  

6. Godkännande av dagordning  

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport  

8. Beslut om;  

8.1 Fastställande av resultat- och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultat- 
och koncernbalansräkningen  

8.2 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  

8.3 Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor  

10. Anmälan och fastställande av kommunfullmäktige vald styrelse  

11. I förekommande fall, anmälan och fastställande av val av revisor   

12. I förekommande fall, anmälan och fastställande av lekmannarevisor   

13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen  
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13. Rösttal  
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier, 

utan begränsning i röstetalet.   

14. Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår   

15. Offentlighet  
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna 
handlingars offentlighet i kap 2, Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen.  

Frågan om utlämnande av handling avgörs av styrelseordförande eller efter dennes bestämmande. Vägran 
att utlämna handling ska på sökandes begäran, prövas av styrelsen.  

16. Firmateckning  
Bemyndigande att teckna bolagets firma får endast avse två personer i förening.  

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot och VD att teckna bolagets firma.   

17. VD instruktion  
Styrelsen fastställer VD instruktion  

I VD instruktion ska bland annat framgå att för löpande förvaltning av bolaget kan VD ingå och teckna 
avtal för den löpande verksamheten där aktiebolagets åtagande inte överstiger ett av styrelsen fastställt 
belopp och inte är av större principiell betydelse.   

18. Inspektionsrätt  
Kommunstyrelsen i Herrljunga kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i 
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.   

Detta gäller dock endast i den mån hinder inte uppstår på grund av författningsreglerad sekretess.   

19. Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Herrljunga kommun.  
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1. Bolagets Firma  
Bolagets firma är Herrljunga Elkraft Aktiebolag   

2. Styrelsens säte  
Styrelsen ska ha sitt säte i Herrljunga kommun, Västra Götaland   

3. Verksamhet  
Bolaget ska bedriva handel med elenergi och därtill förenlig verksamhet.  

4. Ändamål med bolagets verksamhet  
Ändamålet för bolagets verksamhet är främja kommunens tillväxt och utveckling genom verksamheterna 
i § 3.  

Bolagets verksamhet ska bedrivas på affärsmässig grund.  

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Herrljunga kommun genom moderbolaget 
Herrljunga Elektriska AB.   

5. Aktiekapitalgränser  
Aktiekapitalet ska vara minst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.   

6. Aktieantal  
Antalet aktier ska vara minst 5000 st och högst 20 000 st.   

7. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning  
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Herrljunga kommun möjlighet att ta ställning, innan sådana 
beslut i verksamheten, vilka är av större principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.  

Beslut av principiell betydelse eller annars av större vikt är bland andra, större investeringar, 
bildande/förvärv/avyttring av dotterbolag.  

8. Styrelsen  
Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun utser styrelse för Herrljunga Elkraft Aktiebolag, för tiden från 
den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats, intill tiden 
för den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.   

Kommunstyrelsens oberoende tillsyn och tillsynsplikt över nämnder och bolagsstyrelser är av hög vikt 
för Herrljunga kommun.   

Därav följer att kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och kommunstyrelsens övriga ledamöter 
inte ska ingå i kommunens bolagsstyrelser.  

För styrelse i bolag utses endast ordförande.  

För styrelse i bolag utses endast ordinarie ledamöter.  

Styrelsen ska bestå av 7 ledamöter.   

9. Revisorer  
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor.  
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Revisor utses på bolagsstämma för tiden till slutet av den ordinarie bolagsstämman, som hålls under det 

fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.   

10. Lekmannarevisor  
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Herrljunga kommunfullmäktige utse två 
lekmannarevisorer och en suppleant.  

11. Kallelse till bolagsstämma  
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast 
två veckor före bolagsstämman.  

12. Ärenden på ordinarie bolagsstämma  
På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling  

1. Stämmans öppnande  

2. Val av ordförande vid stämman  

3. Upprättande och godkännande av röstlängd  

4. Val av en eller två justeringsmän  

5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad  

6. Godkännande av dagordning  

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport  

8. Beslut om;  

8.1 Fastställande av resultat- och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultat- och 
koncernbalansräkningen  

8.2 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  

8.3 Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören  

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor  

10. Anmälan och fastställande av kommunfullmäktige vald styrelse  

11. I förekommande fall, anmälan och fastställande av val av revisor   

12. I förekommande fall, anmälan och fastställande av lekmannarevisor   

13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen  
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13. Rösttal  
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier, 

utan begränsning i röstetalet.   

14. Räkenskapsår  
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår   

15. Offentlighet  
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna 
handlingars offentlighet i kap 2, Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen.  

Frågan om utlämnande av handling avgörs av styrelseordförande eller efter dennes bestämmande. 

Vägran att utlämna handling ska på sökandes begäran, prövas av styrelsen.   

16. Firmateckning  
Bemyndigande att teckna bolagets firma får endast avse två personer i förening.  

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot och VD att teckna bolagets firma.  

17. VD instruktion  
Styrelsen fastställer VD instruktion.  

I VD instruktion ska bland annat framgå att för löpande förvaltning av bolaget, kan VD ingå och teckna 
avtal för den löpande verksamheten där aktiebolagets åtagande inte överstiger ett av styrelsen fastställt 
belopp och inte är av större principiell betydelse.    

18. Inspektionsrätt  
Kommunstyrelsen i Herrljunga kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i 
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.   

Detta gäller dock endast i den mån hinder inte uppstår på grund av författningsreglerad sekretess.    

19. Ändring av bolagsordning  
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Herrljunga kommun.  
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1. Bolagets Firma 
Bolagets firma är Nossan Förvaltningsaktiebolag. 

 

2. Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Herrljunga kommun, Västra Götaland. 

 

3. Verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Herrljunga kommun äga och förvalta aktier i 
kommunägda bolag. 

 

4. Ändamål med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att, med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprinciper, genom ägande och 
förvaltning av aktier i kommunägda bolag optimera och samordna de kommunala företagen inom 
Herrljunga kommun samt representera ägaren. 

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Herrljunga kommun.  

 

5. Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kr och högst 200 000 kr. 

  

6. Aktieantal 
I bolaget ska finnas lägst 1000 aktier och högst 2000 aktier. 

 

7. Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Herrljunga kommun möjlighet att ta ställning, innan sådana 
beslut i verksamheten, vilka är av större principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas. 

Beslut av principiell betydelse eller annars av större vikt är bland andra, större investeringar, 
bildande/förvärv/avyttring av dotterbolag. 

 

8. Styrelsen 
Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun utser styrelse för Nossan Förvaltningsaktiebolag, för tiden 
från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter att val till kommunfullmäktige förrättats, intill 
tiden för den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  
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Kommunstyrelsens oberoende tillsyn och tillsynsplikt över nämnder och bolagstyrelser är av hög vikt för 
Herrljunga kommun.  

Därav följer att kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande och 
kommunstyrelsens övriga ledamöter inte ska ingå i kommunens bolagsstyrelser. 

För styrelse i bolag utses endast ordförande. 

För styrelse i bolag utses endast ordinarie ledamöter. 

Styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter. 

 

9. Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. 

Revisor utses på bolagsstämma för tiden till slutet av den ordinarie bolagsstämma, som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 

 

10. Lekmannarevisor 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Herrljunga kommunfullmäktige utse två 
lekmannarevisorer och en suppleant. 

 

11. Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast 
två veckor före bolagsstämman. 

 

12. Ärenden på ordinarie bolagsstämma 
På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling 

 
1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande vid stämman 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd 

4. Val av en eller två justeringsmän 

5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad 

6. Godkännande av dagordning 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 
granskningsrapport 
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8. Beslut om; 

8.1 Fastställande av resultat- och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultat- 
och koncernbalansräkningen 

8.2 Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

8.3 Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn 

10. Anmälan och fastställande av kommunfullmäktige vald styrelse 

11. Anmälan och fastställande av val av revisor  

12. Anmälan och fastställande av lekmannarevisor  

13. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 

 
 

13. Rösttal 
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier, 
utan begränsning i röstetalet. 

 

14. Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår 

 

15. Offentlighet 
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna 
handlingars offentlighet i kap 2, Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen. 

Frågan om utlämnande av handling avgörs av styrelseordförande eller efter dennes bestämmande. 
Vägran att utlämna handling ska på sökandes begäran, prövas av styrelsen. 

 

16. Firmateckning 
Bemyndigande att teckna bolagets firma får endast avse två personer i förening. 

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot och VD att teckna bolagets firma. 
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17. VD instruktion 
Styrelsen fastställer VD instruktion. 

I VD instruktion ska bland annat framgå att för löpande förvaltning av bolaget, kan VD ingå och teckna 
avtal  för den löpande verksamheten där aktiebolagets åtagande inte överstiger ett av styrelsen fastställt 
belopp och inte är av större principiell betydelse. 

 

18. Inspektionsrätt 
Kommunstyrelsen i Herrljunga kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i 
övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.  

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej uppstår på grund av författningsreglerad sekretess. 

  

19. Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Herrljunga kommun. 
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