
  

 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA  
Valberedningen 

 
2019-08-23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instans: Valberedningen 
 

Tid:   2019-09-02 kl. 17.00 
 

Plats:  Sämsjön (B-salen), kommunhuset 
 
    

 
Obs! Alingsås tingsrätt har begärt att Herrljunga kommun ska skicka med följande 
personuppgifter för valda nämndemän i samband med expediering av kommunfullmäktiges 
beslut:  
• Personnummer 
• Efternamn, tilltalsnamn  
• Mobiltelefonnummer  
• E-postadress 

 
Respektive partis ledamot/tjänstgörande ersättare ansvarar för att ta med dessa uppgifter till 
valberedningens sammanträde. För att möjliggöra en säker identifiering kommer valda 
nämndemäns personnummer skrivas in i protokollet. Däremot kommer personnummer inte 
publiceras på hemsidan.   

 
 
 

 
 

Ove Severin (KD) 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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Fyllnadsval av en kommunrevisor  
  
Val av revisor för Sjuhärads 
samordningsförbund   
 
Val av fem nämndemän till Alingsås 
tingsrätt 
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KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Mattias Strandberg 

 
Tjänsteskrivelse 

2019-08-22  
DNR KS 13/2019 111     

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 
  

 
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 kommunfullmäktige så snart som möjligt 
ska förrätta fyllnadsval om en revisor avgår under mandatperioden.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-08-22 
Kommunfullmäktige § 113/2019-06-18 
Begäran om entledigande daterad 2019-05-28 
 
Förslag till beslut 

1. Förnamn Efternamn (Partibeteckning) väljs till kommunrevisor för resterande del av 
mandatperioden.  

 
 
Mattias Strandberg 
Nämndsamordnare 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige 
Kommunrevisorerna 

  
 

Ärende 1



~ ~ HERRLJUNGA K~MMUN 
"" IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid. 

2019-06-18 25 

KF § 113 DNR KS 13/2019 111 

Avsägelse av uppdrag som kommunrevisor 

Sammanfattning 
Sören Holm har i skrivelse 2019-05-28 begärt entledigande från sitt uppdrag som 
kommunrevisor med omedelbar verkan. 

Beslutsgång 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Sören Holms begäran om 
entledigande från uppdraget som kommunrevisor godkänns och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
1. Sören Holms begäran om entledigande från uppdraget som kommunrevisor 
godkänns. 

Utdrags bestyrkande 

Ärende 1



Ärende 1



  

 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Mattias Strandberg 

 
Tjänsteskrivelse 

2019-08-22  
DNR KS 149/2019 992     

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 
  

 
Val av revisor för Sjuhärads samordningsförbund 
 
Sammanfattning 
Herrljunga kommun är tillsammans med sju andra Sjuhäradskommuner samt 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan medlem i Sjuhärads samordningsförbund. 
Samordningsförbundet är ett fristående organ för att samordna och finansiera 
rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för att uppnå eller förbättra 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 revisorskandidat som efter val av 
regionfullmäktige skickas vidare till kommunerna så att samtliga har möjlighet att utse 
samma kandidat.  
 
Den revisor som regionen utsett för Sjuhärads samordningsförbund, Ulf Sjösten, ska 
framställas som formellt förslag för val hos respektive medlemskommun. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-08-22 
Skrivelse från Sjuhärads samordningsförbund daterad 2019-06-18 
Protokollsutdrag regionfullmäktige § 48/2019-01-29 
 
Förslag till beslut 

1. Ulf Sjösten utses till revisor för Sjuhärads samordningsförbund för mandatperioden 
2019-2022. 

  
 
 
Mattias Strandberg 
Nämndsamordnare 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige, Sjuhärads samordningsförbund, Regionfullmäktige Västra Götalandsregionen 
 

  
 

Ärende 2



Herrljunga Kommun - val av revisor och Information till valberedning

Från: "Anna Fagefors" <anna.fagefors@sjusam.se>
Till: "Bollebygds kommun" <kommunen@bollebygd.se>, Borås Stad <boras.stad@bora...
Datum: 2019-06-18 09:44
Ärende: val av revisor och Information till valberedning
Kopia: <britt-marie.gustafsson@vgregion.se>

Till valberedningar hos kommuner som ingår i Sjuhärads samordningsförbund samt Västra 
Götalands valberedning för kännedom,

Förbundsordningen för Sjuhärads samordningsförbund anger att kommunerna och Västra 
Götalandsregionen ska utse en gemensam revisor i samråd. Samordningsförbundets 
medlemssamråd (2019-03-15 §7) föreslog en praxis för hur revisorsvalet framgent ska 
samordnas för kommuner och region, vilket fastställts av styrelsen (20190521 §25). 

Praxis för val av gemensam revisor ska vara att Västra Götalandsregionen utser en 
revisorskandidat som efter val av regionfullmäktige expedieras vidare till kommunerna så att 
samtliga har möjlighet att utse samma kandidat. 
Den revisor som regionen utsett för Sjuhärads samordningsförbund, Ulf Sjösten , ska framställas 
som formellt förslag för val hos respektive medlemskommun.

Notera därmed att detta är både ett informationsmail om löpande praxis för kommande år samt ett 
formellt förslag om val av samma kandidat som VG-regionen utsett inför kommande revision. (Enligt 
samtal med sekreterare hos VGregion kommer VGregionens beslut att expedieras i samband med 
detta mail för att underlätta fortsatt rutin)

Tack på förhand och med vänlig hälsning,
Anna

Sjuhärads samordningsförbund
Anna Fagefors, förbundschef
tel 033-430 10 09, mobil 0708-85 41 76

Österlånggatan 74, 503 37 Borås
www.samverkanvg.se/sjuharad

Page 1 of 1
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Ärende 2



Ärende 2



  

 
KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 
Mattias Strandberg 

 
Tjänsteskrivelse 

2019-08-22  
DNR KS 13/2019 111     

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 
  

 
Val av fem nämndemän till Alingsås tingsrätt 
 
Sammanfattning 
Alingsås tingsrätt har i skrivelse daterad 2019-02-07 begärt att Herrljunga kommun ska 
välja fem nämndemän för perioden 2020-2023. 
 
Den som väljs till nämndeman måste vara myndig, svensk medborgare och folkbokförd i 
den kommun som genomför valet. Den som väljs till nämndeman får inte heller vara ställd 
under förvaltarskap eller vara försatt i konkurs. Lagfarna domare, anställda vid en domstol, 
åklagare, poliser, advokater eller personer som har till yrke att föra andras talan inför 
domstol får inte bli nämndemän.  
 
För att kontrollera lämpligheten hos valda nämndemän begär domstolen utdrag ur 
belastningsregistret. Vad som framgår av belastningsregistret är ett led i 
lämplighetsbedömningen, men det är inte det enda domstolen tar hänsyn till. 
 
Följande personuppgifter för valda nämndemän ska skickas till tingsrätten tillsammans med 
kommunfullmäktiges beslut: personnummer, efternamn och tilltalsnamn, 
mobiltelefonnummer samt e-postadress. Syftet är att kontrollera att nämndemännen 
uppfyller ovannämnda formella krav samt är lämpliga för uppdraget.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-08-22 
Skrivelse från Alingsås tingsrätt daterad 2019-02-07 
 
Förslag till beslut 

1. Till nämndeman vid Alingsås tingsrätt för perioden 2020-2023 väljs: 
Förnamn Efternamn (personnummer) 
Förnamn Efternamn (personnummer)  
Förnamn Efternamn (personnummer) 
Förnamn Efternamn (personnummer)  
Förnamn Efternamn (personnummer)  

 
 
Mattias Strandberg 
Nämndsamordnare 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunfullmäktige, Alingsås tingsrätt 
 

 

Ärende 3



Ärende 3



Ärende 3
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