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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-08 

Herrljunga kommun, Sämsjön, kl. 17.30-18.20 

Ove Severin (KD), ordförande 
Harry Nilsson (S), vice ordförande 
Andreas Molin (C) 
Hans Malmquist (M) 
Jacob Brendelius (SD) 
T erese Eneman (V) 
Inger Gustavsson (L) 
Ronnie Rexwall (KV) tjg ers för Börje Aronsson (KV) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Thorbjörn Holgersson (C) 
Karin Carlsson (M) 
Tomas Svennberg (S) 
Jimmie Stranne (SD) 
Finn Svensson (L) 
Maj Henningsson (KD) 

Personal 
Niels Bredberg, kommundirektör §§ 2-3 
Mattias Strandberg, nämndsamordnare 

Harry Nilsson 

Kommunhuset, Herrljunga, 2018-11-13 kl. 16.30 

~~ 
Mattias Strandberg 

Ove Severin (--;P-te:<:.--- e---
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Valberedningen § 2 

Presentation av ny valberedning 

Sammanfattning 
Ledamöter och ersättare i den nyvalda valberedningen presenterar sig för 
varandra. 

Ordföranden tackar för presentationerna. 

Uldragsbeslyrkande 
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Valberedning§ 3 

Information från kommundirektören 

Sammanfattning 
Niels Bredberg, kommundirektör, informerar valberedningen om val av ordinarie 
överförmyndare och ersättare för överförmyndaren. Nuvarande ordinarie över
förmyndare och ersättare till överförmyndaren är tjänstepersoner i Herrljunga 
kommun. Den nuvarande ordinarie överförmyndaren vill inte fortsätta sitt upp
drag, men kan, om kommunfullmäktige beslutar så, tänka sig att vara ersättare. 

Vidare informerar kommundirektören valberedningen att det finns en tänkbar 
kandidat till posten som ordinarie överförmyndare. Personen i fråga är tjänste
person och arbetar som administratör och färdtjänsthandläggare. Vederbörande 
har mångårig erfarenhet av arbete som sjuksköterska och förvaltningschef för en 
vård- och omsorgsförvaltning. Personen är boende i kommunen och är därmed 
valbar. Kommundirektören understryker att val av överförmyndare helt och hållet 
är kommunfullmäktiges sak att besluta om. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Juste~ __J_ // ~ / 
u~ I /{71/v 

Uldragsbeslyrkande 
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I Valberedningen§ 4 

Justerandes sign 

Tidsplanering och lägesrapport för nomineringar 

Sammanfattning 
Valberedningen diskuterar fördelning av platser i nämnder, styrelser och revis
ionen. Valberedningens ordförande, Ove Severin (KD) har, efter samtal med par
tiernas respektive gruppledare, tagit fram en möjlig fördelning för att ta reda på 
hur många kandidater varje parti behöver nominera. Fördelningen kan komma att 
förändras till följd av valteknisk samverkan, förhandlingar och lottning. Vidare 
diskuteras formerna för eventuella lottningar om platser. 

Ove Severin (KD) informerar valberedningen om den nuvarande revisionens 
sammansättning. Tre revisorer är politiker och tre saknar partipolitisk tillhörig
het. Valberedningen för en diskussion om antalet ledamöter i Nossan Förvalt
ningsaktiebolag samt hur val av ledamöter och ersättare till krisledningsnämnden 
går till. 

Valberedningen diskuterar hur planeringen för kommande nomineringar ska se 
ut. Nomineringar till styrelse, nämnderna, revisionen och andra val som ska ske 
innan årsskiftet behöver vara klara innan kommunfullmäktiges sammanträde den 
3 december 2018. Valberedningens förslag till fullmäktige bör fastställas på val
beredningens sammanträden den 20 november 2018 eller den 29 november 2018. 

Förslag till beslut 
Ove Severin (KD) föreslår att en lista över de val som ska göras av kommun
fullmäktige innevarande mandatperiod tillsänds valberedningens ledamöter och 
ersättare. 

Ove Severin (KD) föreslår att valberedningens två nästkommande sammanträden 
ska äga rum kl. 17.30 den 20 november 2018 och den 29 november 2018. 

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

Valberedningens beslut 
1. En lista över de val som ska göras av kommunfullmäktige innevarande 

mandatperiod tillsänds valberedningens ledamöter och ersättare. 
2. Valberedningens nästkommande sammanträden äger rum kl. 17.30 den 20 

november 2018 och den 29 november 2018. 

Uldragsbeslyrkande 


