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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
sammanträdesdatum 

2019-09-02 

Herrljunga kommun, Sämsjön, kl. 17.05-17.29 
Ajournering kl. 17.23-17.25 

Ove Sevcrin (KD), ordförande 
Harry N ilsson (S) 
Maj Henningsson (KD) tjg. ers. för Andreas 
Mo lin (C) 

Karin Carlsson (M) tjg. ers. för Hans Malmquist 
(M) 

Sid 1 

Inger Gustavsson (L) 
Tomas Svcnnberg (S) tjg. ers. för 
Tcrcsc Encman (V) 

Personal Ej tjänstgörande ersätta re 
Mattias Strandberg, nämndsamordnare 

Harry Nilsson (S) 

Kommunhuset, Herrljunga, direktjustering 

_f;J!_~~~ 
Mattias Strandberg 

Paragrafer 12-1 4 

Jt--e. ~ 
Ove Sevcrin (KD) 

~~~~-
Harry~-

ANSLAG I BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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2019-09-02 
Datum för 

2019-09-03 anslags nedtagande 2019-09-25 

Kommunstyrelsens förvaltning, kommunhuset, Herrljunga 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 2 
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VALBEREDNINGEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-09-02 
Sid 3 

VB§ 12 DNR KS 13/2019 

Fyllnadsval av en kommunrevisor 

Sammanfattning 
Sören Holm har i skrivelse daterad 2019-05-28 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som kommunrevisor. Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2019 
(KF § 113) att godkänna Sören Holms begäran. Av § 3 i Revisionsreglemente för 
Herrljunga kommun framgår att kommunen har sex revisorer och att kommun
fullmäktige så snart som möjligt ska förrätta fyllnadsval om en revisor avgår un
der mandatperioden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 201 9-08-22 
Kommunfullmäktige § 113/2019-06-18 
Begäran om entledigande daterad 2019-05-28 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Förnamn Efternamn (Partibeteckning) väljs till kommunrevisor för reste
rande del av mandatperioden. 

Ove Severin (KO) föreslår att Lars Göran Karlsson (UPAR) väljs till kommunre
visor för resten av mandatperioden. 

Harry Nilsson (S), Karin Carlsson (M) och Inger Gustavsson (L) yrkar bifall till 
Ove Severins (KO) förslag. 

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

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Lars Göran Karlsson (UPAR) väljs till kommunrevisor för resten av man

datperioden. 

Expedieras till: 
Fiir kiinnrclom 
till: 

Kn1111111111 l't1ll111äkl igc 
Ko11111111nrcvisorc11rn 

Uldragsbeslyrkande I Juslerandes sign 

le;Y 1//1" 
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VALBEREDNINGEN 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2019-09-02 

VB§ 13 DNR KS 149/2019 

Val av revisor för Sjuhärads samordningsförbund 

Sammanfattning 
Herrljunga kommun är tillsammans med sju andra Sjuhäradskommuner samt Ar
betsfönnedlingen och Försäkringskassan medlem i Sjuhärads samordningsför
bund. Samordningsförbundet är ett fristående organ för att samordna och finansi
era rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för att uppnå eller för
bättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 

Förbundsordningen för Sjuhärads samordningsförbund anger att kommunerna 
och Västra Götalandsregionen ska utse en gemensam revisor i samråd. Praxis för 
val av gemensam revisor är att Västra Götalandsregionen utser en revisorskandi
dat som efter val av regionfullmäktige skickas vidare till kommunerna så att 
samtliga har möj lighet att utse samma kandidat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 20 I 9-08-22 
Skrivelse från Sjuhärads samordningsforbund daterad 20 I 9-06-1 8 
Protokollsutdrag region ful I mäktige § 48/2019-01 -29 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fö rslag till beslut: 

• Ulf Sjösten utses till revisor för Sjuhärads samordningsförbund för man
datperioden 20 1 9-2022. 

Harry Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltn ingens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningen förslag till beslut antas och fi nner att så 
sker. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
I. Ulf Sjösten utses till revisor för Sjuhärads samordningsförbund för man

datperioden 2019-2022. 

F.:xpe<lieras till: Kornmun fullm~ktige. Sjuhlt1ad$ :;amo1dningsfö1bund, Regionfullm9ktise Vä$trn Gö1ntands.1cgionc11 
Fifr kiinnrdom 
1ill: 

Juslerandes s1gn Utdrngsb•slyr1<ande 
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VALBEREDNINGEN 

Juslerandcs stgn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 
2019-09-02 

VB§ 14 DNR KS 13/2019 

Val av fem nämndemän till Alingsås tingsrätt 

Sammanfattning 
Alingsås t ingsrätt har i skrivelse daterad 2019-02-07 begärt att Herrljunga kom-
111un ska välja fem nämndemän för perioden 2020-2023. 

Den som väljs till nämndeman måste vara myndig, svensk medborgare och folk 
bok lord i den kommun som genomför valet. Den som väljs till nämndeman fär 
inte hel ler vara ställd under förvaltarskap eller vara fö rsatt i konkurs. Lagfarna 
domare, anställda vid en domstol, åklagare, poliser, advokater eller personer som 
har t ill yrke att föra andras talan inför domstol får inte b li nämndemän. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 20 19-08-22 
Skrivelse från Alingsås tingsrätt daterad 2019-02-07 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fö rslag t ill beslut: 

• Ti ll nämndeman vid Alingsås tingsrätt för perioden 2020-2023 väljs: 
Förnamn Efternamn (personnummer) 
Förnamn Efternamn (personnummer) 
Förnamn Efternamn (personnummer) 
Förnamn Efternamn (personnummer) 
Förnamn Efternamn (personnummer) 

Harry Nilsson (S) föreslår Bert-Åke Johansson 

Inger Gustavsson (L) föres lår Gunil la Blomdahl ( 

Karin Carlsson (M) föres lår Lill i-Ann Grindsiö 

Ove Severin (KD) föreslår Peter Artman 

Ove Severin (KD) föreslår Lena J\holainen 

Beslutsgång 

). 

). 

) . 

). 

). 

O rd föranden frågar om Harry Nilssons (S), Inger Gustavssons (L), Karin Carls
sons (M) och Ove Severins (KD) första förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Ajournering begärs. 

Ordföranden frågar om Ove Severins (KD) andra förslag till beslut antas och fin
ner att så sker. 

Utdragst>es\yrkande 

&7--t-~ 
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VALBEREDNINGEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum 

2019-09-02 

Fortsättning VB§ 14 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

Sid 6 

l. Till nämndeman vid Alingsås tingsrätt för perioden 2020-2023 väljs: 
Bert-Åke Johansson ) 
Gunilla Blomdahl 

Peter Artman 
Lena Aholainen 

1Cx11tdi<'rn.< lill: 
Ft•r l<iinnrdom 
lill: 

Kom1ut111full111itk1igc 

Uldragsbeslyrkande 




