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Sekreterare 

Sammanträdesdatum 

2018-10-08 

Herrljunga kommun, Sämsjön, kl. 18.30-19.20 

Gunnar Andersson (M), ordförande 
Anette Rundström (S), vice ordförande 
Gun Carlsson (KV) 
Ove Severin (KD) 
Andreas Malin (C) 
Harry Nilsson (S) tjg ers för Elin Hegg (MP) 

Torbjörn Holgersson (C) tjg ers för Inger Gustavsson (L) 

Börje Aronsson (KV) tjg ers för Maria Hjalmarsson (-) 

Hans Malmquist (M) tjg ers för Magnus Jonsson (V) 

E.i tjänstgörande ersättare 

Personal 
Mattias Strandberg, nämndsamordnare 

Gun Carlsson 

Kommunhuset, Herrljunga, 2018-10-10 kl. 12.00 

~~ 
Mattias Strandberg 

Ordförande~"'----
Gunnar Andersson 

~2u~Q~ 
Justerande _X.L 

Gun Carlsson 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Kommunhuset, Herrljunga kommun 
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Valberedningen § 1 

Diskussion om val av kommunfullmäktiges presidium och ny 
valberedning 

Sammanfattning 
Valberedningen diskuterar val av ordförande, vice ordförande och andre vice 
ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-2022 samt valbered
ning till och med 30 april 2019. Partierna ska ha sina kandidater klara till kom
munfullmäktiges sammanträde den 23 oktober 2018. Valberedningen framhäver 
vikten av att kommunfullmäktiges nästa ordförande är en skicklig mötesordfö
rande och åtnjuter respekt över partigränserna. 

Förslag till beslut 
Börje Aronsson (KV) föreslår att ansvaret för att nominera kandidater till kom
munfullmäktiges presidium och ny valberedning ska tillfalla partiernas grupple-
dare. · 

Börje Aronsson (KV) föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med 
information om eventuella begränsningar i lag och andra regelverk för kommun
fullmäktiges presidium att ingå i kommunala nämnder, styrelser och bolag. 

Ove Severin (KD) föreslår att informationen om eventuella begränsningar för 
kommunfullmäktiges presidium att ingå i kommunala nämnder, styrelser och bo
lag ska skickas till gruppledare för partier som är representerade i kommunfull
mäktige. 

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

Valberedningens beslut 
1. Ansvaret för att nominera kandidater till kommunfullmäktiges presidium 

och ny valberedning tillfaller partiernas gruppledare. 
2. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med information om eventu

ella begränsningar i lag och andra regelverk för kommunfullmäktiges pre
sidium att ingå i kommunala nämnder, styrelser och bolag. 

3. Informationen om eventuella begränsningar för kommunfullmäktiges pre
sidium att ingå i kommunala nämnder, styrelser och bolag skickas till 
gruppledare för partier som är representerade i kommunfullmäktige. 

Uldragsbeslyrkande 


