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Sammanträdesdatum Sid 

2018-11-27 3 

Valberedningen§ 26 

Ändringar i dagordningen 

Förslag till beslut 
Ove Severin (KD) föreslår att val av l :e vice ordförande i kommunfullmäktige, 
ledamöter, ersättare och presidium till kommunstyrelsen, elvamannanämnderna, 
teknisk nämnd samt andra val som påverkas av dessa val hänskjuts till torsdagens 
val bered n i ngssammanträde. 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker. 

Valberedningens beslut 
l. Val av l :e vice ordförande i kommunfullmäktige, ledamöter, ersättare och 

presidium till kommunstyrelsen, elvamannanämnderna, teknisk nämnd 
samt andra val som påverkas av dessa val hänskjuts till torsdagens valbe
redningssammanträde. 

Utdragsbestyrkande 
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Valberedningen§ 27 

Val av l:e vice ordförande i kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 november 2018 (KF§ 153) gavs 
valberedningen i uppdrag att föreslå en kandidat till posten som l :e vice ordfö
rande i kommunfullmäktige till och med 2022-10-14. Vid valberedningens sam
manträde den 20 november 2018 (Valberedningen § 5) hänsköts ärendet till da
gens möte. 

Valberedningens beslut 
l. Ärendet hänskjuts till valberedningens sammanträde den 29 november 

2018. 
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Valberedningen§ 29 

Val av llledamöter i kommunstyrelsen 2019-2022 samt leda
mot i Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 11 ledamöter och ersättare, 
ordförande, l :e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt ersättare för 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022. Vid valbered
ningens sammanträde den 20 november 2018 (valberedningen§ 7) hänsköts 
ärendet t i Il dagens möte. 

Kommunfullmäktige ska vidare, i enlighet med reglementebestämmelser, bland 
kommunstyrelsens ledamöter utse en ledamot i Lokala pensionärs- och funkt-
i anshinderrådet 

Valberedningens beslut 
l. Ärendet hänskjuts till valberedningens sammanträde den 29 november 

2018. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sid 
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Valberedningen§ 30 

Val av 11 ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå Il ledamöter och ersättare, 
ordförande, l :e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt ersättare för 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022. Vid valbered
ningens sammanträde den 20 november 2018 (valberedningen ~ 7) hänsköts 
ärendet t i Il dagens möte. 

Valberedningens beslut 
l. Ärendet hänskjuts till valberedningens sammanträde den 29 november 

2018. 
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Valberedningen§ 31 

Val av ordförande i kommunstyrelsen 2019-2022 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 11 ledamöter och ersättare, 
ordförande, l :e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt ersättare för 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022. Vid valbered
ningens sammanträde den 20 november 2018 (valberedningen § 7) hänsköts 
ärendet till dagens möte. 

Den som väljs till ordförande i kommunstyrelsen ska enligt bestämmelser i reg
lementen också utses till ordförande i Folkhälsopolitiska rådet, ordförande tillika 
sammankallande i Plankommitten samt ordförande i krisledningsnämnden. 

Valberedningens beslut 
l. Ärendet hänskjuts till valberedningens sammanträde den 29 november 

2018. 
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Valberedningen§ 32 

Val av l:e vice ordförande i kommunstyrelsen 2019-2022 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 11 ledamöter och ersättare, 
ordförande, l :e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt ersättare för 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022. Vid valbered
ningens sammanträde den 20 november 2018 (valberedningen§ 7) hänsköts 
ärendet till dagens möte. 

Den som väljs till l :e vice ordförande i kommunstyrelsen ska också utses till le
damot i Plankommitten. 

Valberedningens beslut 
l. Ärendet hänskjuts till valberedningens sammanträde den 29 november 

2018. 

Juslerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Valberedningen§ 33 

Val av 2:e vice ordförande samt ersättare för 2:e vice ordförande 
i kommunstyrelsen 2019-2022 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 11 ledamöter och ersättare, 
ordförande, l :e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt ersättare för 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022. Vid valbered
ningens sammanträde den 20 november 2018 (valberedningen § 7) hänsköts 
ärendet till dagens möte. 

Den som väljs till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen ska också utses till er
sättare i Folkhälsopolitiska rådet, ledamot i Plankommitten och vice ordförande i 
krisledningsnämnden. 

Valberedningens beslut 
l. Ärendet hänskjuts till valberedningens sammanträde den 29 november 

2018. 
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Valberedningen§ 34 

Val av 11 ledamöter samt ersättare, ordförande och vice ordfö
rande i socialnämnden 2019-2022 

Sammanfattning 
Valberedningen ska föreslå 11 ledamöter och ersättare samt ordförande och vice 
ordförande i socialnämnden för mandatperioden 2019-2022. Vid valberedningens 
sammanträde den 20 november 2018 (valberedningen § 8) bordlades ärendet till 
dagens möte. 

Den som väljs till ordförande i socialnämnden ska enligt bestämmelser i regle
menten också utses tillledamot i Folkhälsopolitiska rådet samt ordförande i Lo
kala pensionärs- och funktionshinderrådet Den som väljs till vice ordförande i 
socialnämnden ska också utses till ersättare i Folkhälsopolitiska rådet samt vice 
ordförande i Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet 

Valberedningens beslut 
l. Ärendet hänskjuts till valberedningens sammanträde den 29 november 

2018. 
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Valberedningen§ 35 

Val av l l ledamöter samt ersättare, ordförande och vice ordfö
rande i bildningsnämnden 2019-2022 

Sammanfattning 
Valberedningen ska föreslå 11 ledamöter och ersättare samt ordförande och vice 
ordförande i bildningsnämnden för mandatperioden 2019-2022. Vid valbered
ningens sammanträde den 20 november 2018 (valberedningen § 9) bordlades 
ärendet till dagens möte. 

Den som väljs till ordförande i bildningsnämnden ska enligt reglementebestäm
melser också utses tillledamot i Folkhälsopolitiska rådet. Den som väljs till vice 
ordförande i bildningsnämnden ska också utses till ersättare i Folkhälsopolitiska 
rådet. 

Valberedningens beslut 
l. Ärendet hänskjuts till valberedningens sammanträde den 29 november 

2018. 
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Valberedningen§ 36 

Val av 7 ledamöter samt ersättare, ordförande och vice ordfö
rande i tekniska nämnden 2019-2022 samt ledamot i Lokala 
pensionärs- och funktionshinderrådet 

Sammanfattning 
Valberedningen ska föreslå 7 ledamöter och ersättare samt ordförande och vice 
ordförande till tekniska nämnden för mandatperioden 2019-2022. Vid valbered
ningens sammanträde den 20 november 2018 (valberedningen § l O) bordlades 
ärendet t i l J dagens möte. 

Den som väljs till ordförande i tekniska nämnden ska enligt bestämmelser i reg
lementen också utses tillledamot i Folkhälsopolitiska rådet och Plankommitten 
samt ordförande i Trygghets- och trafiksäkerhetsrådet Den som väljs till vice 
ordförande i tekniska nämnden ska också utses till ersättare i Folkhälsopolitiska 
rådet och ledamot i Plankommitten. 

Kommunfullmäktige ska vidare, i enlighet med reglementebestämmelser, bland 
tekniska nämndens ledamöter utse en ledamot i Lokala pensionärs- och funkt
ionshinderrådet 

Valberedningens beslut 
l. Ärendet hänskjuts till valberedningens sammanträde den 29 november 

2018. 



!! 5; HERRLJUNGA KOMMUN 
'-liV Valberedning 

Juslerandes s1gn 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-27 14 

Valberedningen§ 37 

Val av 5 ledamöter samt ersättare, ordförande och vice ordfö
rande i bygg- och miljönämnden 2019-2022 

Sammanfattning 
Valberedningen ska föreslå 5 ledamöter och ersättare samt ordförande och vice 
ordförande till bygg- och miljönämnden för mandatperioden 2019-2022. Vid val
beredningens sammanträde den 20 november 2018 (valberedningen § 11) bord
lades ärendet till dagens möte. 

Den som väljs till ordförande i bygg- och miljönämnden ska enligt bestämmelser 
i reglementen också utses tillledamot i Folkhälsopolitiska rådet samt vice ordfö
rande i Plankommitten. Den som väljs till vice ordförande i bygg- och miljö
nämnden ska också utses till ersättare i Folkhälsopolitiska rådet samt ledamot i 
Plankommitten. 

Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår Ronny Norrman (S) till ordinarie ledamot i bygg- och 
miljönämnden. Till ersättare i bygg- och miljönämnden föreslås Tomas Svenn
berg (S) och Linnea Johansson (S). 

Inger Gustavsson (L) föreslår Jonas Holm Pileborg (L) till ordinarie ledamot. 

Thorbjörn Holgersson (C) föreslår Rune Johansson (C) till ordinarie ledamot. Till 
ersättare föreslås Cecilia Frändberg (C). · 

Hans Malmquist (M) föreslår Hans Malmquist (M) till ordinarie ledamot. Till er
sättare föreslås Peter Johansson (KD). 

Bötje Aronsson (KV) föreslår Jan Knudsen (KV) till ordinarie ledamot. 

Jimmie Stranne (SD) föreslår Tommy Thulin (SD) till ersättare. 

Ove Severin (KD) föreslår Hans Malmquist (M) till ordförande. 

Harry Nilsson (S) föreslår Ronny Norrman (S) till vice ordförande. 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om samtliga förslag tillledamöter och ersättare antas och 
finner att så sker. 

Ordföranden frågar om Ove Severins (KD) förslag till ordförande antas och fin
ner att så sker. 
Ordföranden frågar om Harry Nilssons (S) förslag till vice ordförande antas och 
finner att så sker. 

Utdragsbestyrkande 
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Fortsättning valberedningen§ 37 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
l. Tillledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden för mandatperi

oden 2019-2022 väljs: 

Ledamöter 
Ronny Norrman (S) 
Jonas Holm Pileborg (L) 
Rune Johansson (C) 
Hans Malmquist (M) 
Jan Knudsen (KV) 

Ersättare 
Tomas Svennberg (S) 
Linnea Johansson (S) 
Cecilia Frändberg (C) 
Peter Johansson (KD) 
Tommy Thulin (SD) 

2. Hans Malmquist (M) utses till ordförande i bygg- och miljönämnden till
lika ledamot i Folkhälsopolitiska rådet samt vice ordförande i Plankom
mitten för mandatperioden 2019-2022. 

3. Ronny Norrman (S) utses till vice ordförande i bygg- och miljönämnden 
tillika ersättare i Folkhälsopolitiska rådet samt ledamot i Plankommitten 
för mandatperioden 2019-2022. 

l ""'"~""'""""' 
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Valberedningen§ 38 

Val av 5 ledamöter samt ersättare, ordförande och vice ordfö
rande i krisledningsnämnden 2019-2022 

Sammanfattning 
Valberedningen ska föreslå 5 ledamöter och ersättare samt ordförande och vice 
ordförande i krisledningsnämnden för mandatperioden 2019-2022. Ledamöterna 
och ersättarna ska enligt reglementebestämmelser väljas ur kommunstyrelsen el
ler vid behov ur ett annat politiskt organ i Herrljunga kommun. Ordförande och 
l :e vice ordförande i kommunstyrelsen väljs till ordförande respektive vice ord
förande i krisledningsnämnden. 

Vid valberedningens sammanträde den 20 november 2018 (valberedningen § 12) 
bordlades ärendet till dagens möte. 

Valberedningens beslut 
l. Ärendet hänskjuts till valberedningens sammanträde den 29 november 

2018. 
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Juslerandes s1gn 

Valberedningen§ 39 

Val av 5 ledamöter samt ersättare, ordförande och vice ordfö
rande i valnämnden 2019-2022 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 5 ledamöter och ersättare till 
valnämnden för mandatperioden 2019-2022. Vid valberedningens sammanträde 
den 20 november 2018 (valberedningen§ 13) fattade valberedning beslut om att 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och 
Kommunens väl ska föreslå en ordinarie ledamot var och att Centerpartiet, Soci
aldemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet ska föreslås 
en ersättare var. Vidare beslutade valberedningen att personnamn föreslås på da
gens sammanträde. 

Liberalerna och Centerpartiet återkommer med varsitt förslag till ersättare i val
nämnden på valberedningens sammanträde den 29 november 2018. 

Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår Axel Roselius (S) till ordinarie ledamot i valnämnden. 
Till ersättare i valnämnden föreslås Tomas Svennberg (S). 

Thorbjörn Holgersson (C) föreslår Susanne Marstorp (C) till ordinarie ledamot. 

Hans Malmquist (M) föreslår Birger Lundeli (M) till ordinarie ledamot. 

Jimmie Stranne (SD) föreslår Jacob Brendelius (SD) till ordinarie ledamot. 

Börje Aronsson (KV) föreslår Ronnie Rexwall (KV) till ordinarie ledamot. 

Ove Severin (KD) föreslår Ove Severin (KD) till ersättare. 

Terese Eneman (V) föreslår Lillemor Fritioff (V) till ersättare. 

Bötje Aronsson (KV) föreslår Ronnie Rexwall (KV) till ordförande. 

Harry Nilsson (S) föreslår Axel Rosehus (S) till vice ordförande. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker. 

/ , '(/ 
i,)/ ,f1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-27 

Fortsättning valberedningen § 39 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
l . Tillledamöter och ersättare i valnämnden 2019-2022 väljs · 

Ledamöter 
Axel Roselius (S) 
Susanne Marstorp (C) 
Birger Lundeli (M) 
Jacob Brendelius (SD) 
Ronnie Rexwall (KV) 

Ersättare 
Tomas Svennberg (S) 
Ove Severin (KO) 
Lillemor Fritioff (V) 

Sid 

18 

2. Till ordförande i valnämnden för mandatperioden 2019-2022 väljs Ronnie 
Rexwall (KV). 

3. Till vice ordförande i valnämnden för mandatperioden 2019-2022 väljs 
Axel Roselius (S). 

Utdragsbestyrkande 
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Valberedningen§ 40 

Val av ledamot samt ersättare, ordförande och vice ordförande i 
gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni 2019-2022 

Sammanfattning 
Herrljunga kommunfullmäktige ska föreslå ledamot och ersättare samt ordfö
rande och vice ordförande i gemensam servicenämnd för IT, växel och telefon 
för mandatperioden 2019-2022. Vid valberedningens sammanträde den 20 no
vember 2018 (valberedningen§ 14) bordlades ärendet till dagens möte. 

Valberedningens beslut 
l. Ärendet hänskjuts till valberedningens sammanträde den 29 november 

2018. 
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':l V Valberedning 

Juslerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2018-11-27 20 

Valberedningen§ 41 

Val av ledamot samt ersättare i gemensam servicenämnd för 
personal och ekonomi 2019-2022 

Sammanfattning 
Herrljunga kommunfullmäktige ska föreslå ledamot och ersättare i gemensam 
servicenämnd för personal och ekonomi mandatperioden 2019-2022. Vid valbe
redningens sammanträde den 20 november 2018 (valberedningen § 15) bordlades 
ärendet till dagens möte. 

Valberedningens beslut 
l. Ärendet hänskjuts till valberedningens sammanträde den 29 november 

2018. 

Uldragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ V Valberedning 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2018-11-27 21 

Valberedningen§ 42 

Val av 5 ledamöter samt ordförande i stiftelsen Herrljunga Indu
strilokaler 2019-2022 (org.nr. 864000-0892) 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå styrelse för stiftelse Herr
ljunga industrilokaler ( org.nr. 864000-0892) för mandatperioden 2019-2022. Vid 
valberedningens sammanträde den 20 november 2018 (valberedningen § 16) 
bordlades ärendet till dagens möte. 

Liberalerna återkommer med förslag tillledamot på valberedningens samman
träde den 29 november 2018. 

Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår Mikael Källström (S) till ordinarie ledamot. 

Thorbjörn Holgersson (C) föreslår Alf Sanfridsson (C) till ordinarie ledamot. 

Hans Malmquist (M) föreslår Bengt Ottosson (M) till ordinarie ledamot. 

Börje Aronsson (KV) föreslår Ronny Andreasson (KV) till ordinarie ledamot. 

Hans Malmquist (M) föreslår Bengt Ottosson (M) till styrelseordförande. 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
l. Till styrelsen för Herrljunga industrilokaler (org.nr. 864000-0892) för 

mandatperioden 2019-2022, väljs följande ledamöter: 
Mikael Källström (S) 
Alf Sanfridsson (C) 
Bengt Ottosson (M) 
Ronny Andreasson (KV) 

2. Till ordförande väljs Bengt Ottosson (M) . 

r Juslerandes SIQn 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ Jo' Valberedning 

Juslerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2018-11-27 22 

Valberedningen§ 43 

Val av överförmyndare och ersättare 2019-2022 

Sammanfattning 
Valberedningen ska föreslå ordinarie och ersättande överförmyndare i Herrljunga 
kommun för mandatperioden 2019-2022. Vid valberedningens sammanträde den 
20 november 2018 (valberedningen§ 17) bordlades ärendet till dagens möte. 

Förslag till beslut 
Bötje Aronsson (KV) föreslår att Gun Carlsson (UP AR) utses till ordinarie över
förmyndare i Herrljunga kommun. 

Ove Severin (KD) föreslår att Katarina Johansson (UPAR) utses till ersättande 
överförmyndare i HerrUunga kommun. 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om förslagen antas och finner att så sker. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
l. Till ordinarie överförmyndare i Herrljunga kommun för mandatperioden 

2019-2022 utses Gun Carlsson (UP AR). 
2. Till ersättande överförmyndare i HelTljunga kommun för mandatperioden 

2019-2022 utses Katarina J o hans son (UP AR). 

Uidragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ IV Valberedning 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2018-11-27 23 

Valberedningen§ 44 

Val av ledamot och ersättare till Boråsregionen sjuhärads kom
munalförbunds direktion 2019-2022 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ledamot och ersättare i 
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbunds direktion för mandatperioden 
2019-2022. Vid valberedningens sammanträde den 20 november 2018 (valbered
ningen § 18) bordlades ärendet till dagens möte. 

Valberedningens beslut 
l. Ärendet hänskjuts till valberedningens sammanträde den 29 november 

2018. 
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~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ IV Valberedning 

Justerandes sign 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2018-11-27 24 

Valberedningen § 45 

Val av revisor och ersättare till revisor i Boråsregionen sjuhärads 
kommunalförbund 2019-2022 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ledamot och ersättare i 
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbunds direktion för mandatperioden 
2019-2022. Herrljunga kommun kan också utse en revisor och en ersättande revi
sor, men det är inte obligatoriskt. Vid valberedningens sammanträde den 20 no
vember 2018 (valberedningen § 18) bordlades ärendet till dagens möte. 

Förslag till beslut 
Ove Severin (KD) föreslår att de av valberedningen föreslagna revisorerna till
frågas om de har möjlighet att ta sig an uppdragen som revisor och ersättande re
visor till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och om så inte är fallet av
står Herrljunga kommun från att utse revisorer till Boråsregionen. 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om förslaget antas och finner att så sker. 

Valberedningens beslut 
l. De av valberedningen föreslagna revisorerna tillfrågas om de har möjlig

het att ta sig an uppdragen som revisor och ersättande revisor till Borås
regionen Sjuhärads kommunalförbund och om så inte är fallet avstår 
Herrljunga kommun från att utse revisorer till Boråsregionen. 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ IV Valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2018-11-27 25 

Valberedningen § 46 

Val av representant i sjuhärads samordningsförbund 2019-2022 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå representant till Sjuhärads 
samordningsförbund för mandatperioden 2019-2022. Vid valberedningens sam
manträde den 20 november 2018 (valberedningen§ 19) bordlades ärendet till da
gens möte. 

Valberedningens beslut 
l . Ärendet hänskjuts till valberedningens sammanträde den 29 november 

2018. 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ ..,. Valberedning 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2018-11-27 26 

Valberedningen§ 47 

Val av styrelseledamot och ombud i Lidan/Nossans vattenvärds
förbund 

Sammanfattning 
Valberedningen ska föreslå ordinarie ledamot och ombud samt ersättare i Li
dan/Nossan vattenvårdsförbund för mandatperioden 2019-2022. Vid valbered
ningens sammanträde den 20 november 2018 (valberedningen § 20) bordlades 
ärendet till dagens möte. 

Valberedningens beslut 
1. Ärendet hänskjuts till valberedningens sammanträde den 29 november 

2018. 

Juslerandes sign Uldragsbeslyrkande 



! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ IV Valberedning 

Juslerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2018-11-27 27 

Valberedningen§ 48 

Val av 4 gode män vid lantmäteriförrättningar 2019-2022 

Sammanfattning 
Valberedningen ska föreslå fyra gode män vid lantmäteriförrättningar. Vid valbe
redningens sammanträde den 20 november 2018 (valberedningen § 21) bordlades 
ärendet till dagens möte. 

Valberedningens beslut 
l. Ärendet hänskjuts till valberedningens sammanträde den 29 november 

2018. 



!! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

"" V Valberedning 

Justerandes stgn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2018-11-27 28 

Valberedningen§ 49 

Ordning för inkallande av ersättare till nämnder och styrelser 

Sammanfattning 
Valberedningen ska lämna förslag på inkallandeordning av ersättare till nämnder 
och styrelser. Vid valberedningens sammanträde den 20 november 2018 (valbe
redningen § 24) bordlades ärendet till dagens möte. 

Valberedningens beslut 
l. Ärendet hänskjuts till valberedningens sammanträde den 29 november 

2018. 




