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Valberedningen§ 50 

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 1 :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 val
beredningens möte den 27 november 2018. Vid valberedningens sammanträde 
den 27 november (valberedningen § 27) hänsköts ärendet till dagens samman
träde. 

Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår Björn Wilhelmsson (S) till 1 :e vice ordförande i kom
munfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ajournering begärs. 

Ajournering begärs igen. 

Ordföranden frågar om HaiTy Nilssons (S) förslag antas och finner att så sker. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Till 1 :e vice ordförande i kommunfullmäktige till och med 2022-10-14 

väljs Björn Wilhelrnsson (S). 

Utdragsbestyrkande 
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Valberedningen§ 52 

Val av 11 ledamöter i kommunstyrelsen 2019-2022 samt leda
mot i Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 11 ledamöter och ersättare, 
ordförande, 1 :e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt ersättare för 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022. 

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

Vid valberedningens sammanträde den 20 november 2018 (valberedningen § 7) 
hänsköts ärendet till valberedningens möte den 27 november 2018. Vid valbe
redningens sammanträde den 27 november (valberedningen § 29) hänsköts ären
det till dagens sammanträde. 

Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S) och Kerstin Jo
hansson (S) till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen. 

Inger Gustavsson (L) föreslår Elin Alavik (L) till ordinarie ledamot. 

Karin Carlsson (M) föreslår Gunnar Andersson (M) till ordinarie ledamot. 

Bö1je Aronsson (KV) föreslår Ronnie Rexwall (KV) och Lennart Ottosson (KV) 
till ordinarie ledamöter. 

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

Andreas Molin (C) föreslår Jessica Pehrson (C) och Andreas Molin (C) till ordi
narie ledamöter. 

Ove Severin (KD) föreslår Fredrik Svensson (KD) till ordinarie ledamot. 

Ove Severin (KD) föreslår att den som väljs till kommunstyrelsens ordförande 
också väljs till ledamot i Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker. 

Uldragsbeslyrkande 
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Fortsättning valberedningen § 52 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Till ledamöter i kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022 väljs: 

Mats Palm (S) 
Kari Hellstadius (S) 
Kerstin Johansson (S) 
Elin Alavik (L) 
Gunnar Andersson (M) 
Ronnie Rexwall (K V) 
Lennart Ottosson (KV) 
Jimmie Stranne (SD) 
Jessica Pehrson (C) 
Andreas Molin (C) 
Fredrik Svensson (KD) 

2. Till kommunstyrelsens ledamot i Lokala pensionärs- och funktionshinder
rådet för mandatperioden 2019-2022 väljs den som väljs till kommunsty
relsens ordförande. 

Utdragsbestyrkande 
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Valberedningen§ 53 

Val av 11 ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 11 ledamöter och ersättare, 
ordförande, 1 :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 valberedningens möte den 27 november 2018. Vid valberedningens 
sammanträde den 27 november (valberedningen § 30) hänsköts ärendet till da
gens sammanträde. 

Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår Lise-Lotte Hellstadius (S) och Magnus Fredriksen (S) 
till ersättare i kommunstyrelsen. 

Bo Naumburg (V) föreslår Magnus Jonsson (V) till ersättare. 

Inger Gustavsson (L) föreslår Håkan Körberg (L) till ersättare. 

Karin Carlsson (M) föreslår Christina Abrahamsson (M) till ersättare. 

Börje Aronsson (KV) föreslår Kent Johansson (KV) till ersättare. 

Jacob Brendelius (SD) föreslår Jacob Brendelius (SD) och Tommy Thulin (SD) 
till ersättare. 

Andreas Molin (C) föreslår Niclas Emanuelsson (C) och Simon Fredriksson (C) 
till ersättare. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Fortsättning valberedningen§ 53 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Till ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022 väljs: 

Lise-Lotte Hellstadius (S) 
Magnus Fredriksen (S) 
Magnus Jonsson (V) 
Håkan Kör berg (L) 
Christina Abrahamsson (M) 

'Kent Johansson (KV) 
Jacob Brendelius (SD) 
Tommy Thulin (SD) 
Niclas Emanuelsson (C) 
Simon Fredriksson (C) 
Peter Artman (KD) 

Uldragsbeslyrkande 
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Valberedningen§ 54 

Val av ordförande i kommunstyrelsen 2019-2022 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 11 ledamöter och ersättare, 
ordförande, 1 :e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt ersättare för 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022. Den som väljs till 
ordförande i kommunstyrelsen ska enligt bestämmelser i reglementen också väl
jas till ordförande i Folkhälsopolitiska rådet, ordförande tillika sammankallande i 
Plankommitten samt ordförande i krisledningsnämnden. 

Vid valberedningens sammanträde den 20 november 2018 (valberedningen§ 7) 
hänsköts ärendet till valberedningens möte den 27 november 2018. Vid valbe
redningens sammanträde den 27 november (valberedningen § 31) hänsköts ären
det till dagens sammanträde. 

Förslag till beslut 
Karin Carlsson (M) föreslår Gunnar Andersson (M) till ordförande i kommunsty
relsen. 

Harry Nilsson (S) föreslår Mats Palm (S) till ordförande i kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Omröstning begärs för val av ordförande och den är sluten eftersom ärendet avser 
personval. 

Ordföranden redogör för vilka krav som gäller för valsedlarna. 

Justerare Bo Naumburg (V) utses till rösträknare . 

Den tomma valurnan visas upp och de röstande avger efter upprop sin valsedel i 
valurnan och prickas av vart efter att röst avläggs. 

Valsedlarna tas upp ur urnan och räknas. Antalet avgivna röster är 8. Samtliga 
valsedlar är giltiga. 

Valsedlarna visas upp en och en och namnet på valsedeln läses upp. 

Omröstningsresultat 
Med 5 röster för Karin Carlssons (M) förslag och 3 röster för Harry Nilssons (S) 
förslag finner ordföranden att valberedningen beslutar i enlighet med Karin 
Carlssons (M) förslag. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Gunnar Andersson (M) väljs till ordförande i kommunstyrelsen för man

datperioden 2019-2022. 

Utdragsbestyrkande 
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Valberedningen§ 55 

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

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 11 ledamöter och ersättare, 
ordförande, 1 :e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt ersättare för 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022. Den som väl.is till 
1 :e vice ordförande i kommunstyrelsen ska också utses till ledamot i Plankorn
mitten. 

Vid valberedningens sammanträde den 20 november 2018 (valberedningen§ 7) 
hänsköts ärendet till valberedningens möte den 27 november 2018. Vid valbe
redningens sammanträde den 27 november (valberedningen § 32) hänsköts ären
det till dagens sammanträde. 

Förslag till beslut 
Bö1je Aronsson (KV) föreslår Ronnie Rexwall (KV) till 1 :e vice ordförande i 
kommunstyrelsen. 

Andreas Mol in (C) föreslår Jessica Pehrson (C) till 1 :e vice ordförande i kom
munstyrelsen. 

Beslutsgång 
Omröstning begärs för val av 1 :e vice ordförande och den är sluten eftersom 
ärendet avser personval. 

Ordföranden redogör för vilka krav som gäller för valsedlarna. 

Justerare Bo Naumburg (V) utses till rösträknare. 

Den tomma valurnan visas upp och de röstande avger efter upprop sin valsedel i 
valurnan och prickas av vart efter att röst avläggs. 

Valsedlarna tas upp ur urnan och räknas. Antalet avgivna röster är 8. 7 valsedlar 
är giltiga och 1 valsedel är ogiltig (blank). 

Valsedlarna visas upp en och en och namnet på valsedeln läses upp. 

Omröstningsresultat 
Med 5 röster för Andreas Molins (C) förslag och 2 röster för Bö1je Aronssons 
(KV) förslag finner ordföranden att valberedningen beslutar i enlighet med And
reas Molins (C) förslag. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Jessica Pehrson (C) väljs till 1 :e vice ordförande i kommunstyrelsen för 

mandatperioden 2019-2022. 

Utdragsbestyrkande 
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Valberedningen§ 56 

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, 1 :e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt ersättare för 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022. Den som väljs till 
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen ska också utses till ersättare i Folkhälso
politiska rådet, ledamot i Plankommitten och vice ordförande i krislednings
nämnden. 

Vid valberedningens sammanträde den 20 november 2018 (valberedningen§ 7) 
hänsköts ärendet till valberedningens möte den 27 november 2018. Vid valbe
redningens sammanträde den 27 november (valberedningen § 33) hänsköts ären
det till dagens sammanträde. 

Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår Mats Palm (S) till 2:e vice ordförande i kommunsty
relsen och att förslag till ersättare för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
lämnas på kommunfullmäktiges sammanträde den 3 december 2018. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Harry Nilssons (S) förslag antas och finner att så sker. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Mats Palm (S) väljs till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen för man

datperioden 2019-2022. 

Valberedningens beslut 
1. Förslag till ersättare för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen lämnas på 

kommunfullmäktiges sammanträde den 3 december 2018. 

Juslerandes sign Uldragsbestyrkande 
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Valberedningen§ 57 

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. Den som väljs till 
ordförande i socialnämnden ska enligt bestämmelser i reglementen också väljas 
till ledamot i Folkhälsopolitiska rådet samt ordförande i Lokala pensionärs- och 
funktionshinderrådet. Den som väljs till vice ordförande i socialnämnden ska 
också väljas till ersättare i Folkhälsopolitiska rådet samt vice ordförande i Lokala 
pensionärs- och funktionshinderrådet. 

Vid valberedningens sammanträde den 20 november 2018 (valberedningen § 8) 
bordlades ärendet till valberedningens möte den 27 november 2018. Vid valbe
redningens sammanträde den 27 november (valberedningen § 34) hänsköts ären
det till dagens sammanträde. 

Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår Anette Rundström (S), Kitty Andersson (S) och Carina 
Fredriksen (S) till ordinarie ledamöter i socialnämnden. Till ersättare i social
nämnden föreslås Armina Dzananovic (S), Sebastian Lotjärn (S) och Harry Nils
son (S). 

Inger Gustavsson (L) föreslår Inger Gustavsson (L) till ordinarie ledamot. Till er
sättare föreslås Anette Aleryd (L). 

Karin Carlsson (M) föreslår Magnus Lennartsson (M) till ordinarie ledamot. Till 
ersättare föreslås Göran Lindgren (M). 

Börje Aronsson (KV) föreslår Jan Knudsen (KV) och Ronnie Rexwall (KV) till 
ordinarie ledamöter. Till ersättare föreslås Bö1je Aronsson (KV) och Diana Lan
den (KV). 

Jacob Brendelius (SD) föreslår Jacob Brendelius (SO) till ordinarie ledamot. Till 
ersättare föreslås Jimmie Stranne (SD). 

Andreas Molin (C) föreslår Eva Larsson (C) och Margareta Yngvesson (C) till 
ordinarie ledamöter. Till ersättare föreslås Thorbjörn Holgersson (C) och Marita 

Einarsson (C). e§fk./~ e,,,, ljt' 3t ~ fcl'ifnff:-;-.,.y~/.yv--
5 ( z.q 1'1" : q 00) I i,U .s 2-tl I?·- l'L- I() 

Ove Severin (KD) föreslår Kerstin Xetterberg (KD) till ord inarie 1 darnot. T ill er
sättare föreslås Johannes Luiga (KD). 

Andreas Molin (C) föreslår Eva Larsson (C) till ordförande i socialnämnden. 

Utdragsbestyrkande 
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Fortsättning valberedningen§ 57 

Harry Nilsson (S) föreslår Anette Rundström (S) till vice ordförande i social
nämnden. 

Beslutsgäng 
Ordföranden frågar om samtliga förslag till ledamöter antas och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om samtliga förslag till ersättare antas och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om Andreas Malins (C) 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. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

e.~ (k,{$e. ~ , ,,f:- 3 6 § 
1 fö1v-alrn11-.p?l-af1 17'"' 

I ( z.~f1·: qoo) / aU·~ 

2,tJr<i ..,. I 2... - I () 

Juslerandes sign 

1. Till ledamöter och ersättare i socialnämnden för mandatperioden 2019-
2022 väljs: 

Ledamöter 
Anette Rundström (S) 
Kitty Andersson (S) 
Carina Fredriksen (S) 
Inger Gustavsson (L) 
Magnus Lennartsson (M) 
Jan Knudsen (KV) 
Ronnie Rexwall (KV) 
Jacob Brendelius (SD) 
Eva Larsson (C) 
Margareta Yngvesson (C) 
Kerstin ~etterberg (KD) 

5 

Ersättare 
Armina Dzananovic (S) 
Sebastian Lotjärn (S) 
Harry Nilsson (S) 
Anette Aleryd (L) 
Göran Lindgren (M) 
Börje Aronsson (KV) 
Diana Landen (KV) 
Jimmie Stranne (SD) 
Thorbjörn Holgersson (C) 
Marita Einarsson (C) 
Johannes Luiga (KO) 

2. Eva Larsson (C) väljs till ordförande i socialnämnden tillika ledamot i 
Folkhälsopolitiska rådet samt ordförande i Lokala pensionärs- och funkt
ionshinderrådet för mandatperioden 2019-2022. 

3. Anette Rundström (S) väljs till vice ordförande i socialnämnden tillika er
sättare i Folkhälsopolitiska rådet samt vice ordförande i Lokala pension
ärs- och funktionshinderrådet för mandatperioden 2019-2022. 

Uldragsbeslyrkande 
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Valberedningen§ 58 

Val av 11 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. Den som väljs 
till ordförande i bildningsnämnden ska enligt reglementebestämmelser också väl
jas till ledamot i Folkhälsopolitiska rådet. Den som väljs till vice ordförande i 
bildningsnämnden ska också väljas till ersättare i Folkhälsopolitiska rådet. 

Vid valberedningens sammanträde den 20 november 2018 (valberedningen § 9) 
bordlades ärendet till valberedningens möte den 27 november 2018. Vid valbe
redningens sammanträde den 27 november (valberedningen § 35) hänsköts ären
det till dagens sammanträde. 

Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår Bert-Åke Johansson (S), Marie Frost (S) och Katarina 
Andersson (S) till ordinarie ledamöter i bildningsnämnden. Till ersättare i bild
ningsnämnden föreslås Bengt-Åke Hellstadius (S) och Alexander Rahm (S). 

Bo Naumburg (V) föreslår Terese Eneman (V) till ersättare. 

Inger Gustavsson (L) föreslår Mikael Noren (L) till ordinarie ledamot. Till ersät
tare föreslås Lena Paulsson (L). 

Karin Carlsson (M) föreslår Carin Martinsson (M) och Lina Sundberg (M) till 
ordinarie ledamöter. 

Börje Aronsson (KV) föreslår Christina Glad (KV) och Christina Johansson 
(KV) till ordinarie ledamöter. Till ersättare föreslås Elenor Esping (KV). 

Jacob Brendelius (SD) föreslår Jacob Brendelius (SD) till ordinarie ledamot. Till 
ersättare föreslås Peter Muller (SD). 

Andreas Molin (C) föreslår Simon Fredriksson (C) och Niclas Emanuelsson (C) 
till ordinarie ledamöter. Till ersättare föreslås Brita Hårsmar (C) och Christer 
Amnehammar (C). 

Ove Severin (KD) föreslår Peter Johansson (KD) och Ove Severin (KD) till er
sättare. 

Börje Aronsson (KV) föreslår Christina Glad (KV) till ordförande för bildnings
nämnden. 

Harry Nilsson (S) föreslår Bert-Åke Johansson (S) till vice ordförande för bild
ningsnärnnden. 

Utdragsbeslyrkande 

lV"?- ./?. /() 
/- .. -
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2018-11-29 15 

Fortsättning valberedningen § 5 8 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samtliga förslag till ledamöter antas och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om samtliga förslag till ersättare antas samt om den elfte er
sättaren i bildningsnärnnden kan föreslås på kommunfullmäktiges sammanträde 
den 3 december 2018 och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om Börje Aronssons (KV) förslag till ordförande antas och 
finner att så sker. 

Ordföranden frågar om Harry Nilssons (S) förslag till vice ordförande antas och 
finner att så sker. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Till ledamöter och ersättare i bildningsnämnden för mandatperioden 

2019-2022 väljs: 

Ledamöter 
Bert-Åke Johansson (S) 
Marie Frost (S) 
Katarina Andersson (S) 
Mikael Noren (L) 
Carin Martinsson (M) 
Lina Sundberg (M) 
Christina Glad (KV) 
Christina Johansson (KV) 
Jacob Brendelius (SD) 
Simon Fredriksson (C) 
Niclas Emanuelsson (C) 

Ersättare 
Bengt-Åke Hellstadius (S) 
Alexander Rahm (S) 
Terese Eneman (V) 
Lena Paulsson (L) 
Elenor Esping (KV) 
Peter Muller (SD) 
Brita Hårsmar (C) 
Christer Amnehammar (C) 
Peter Johansson (KD) 
Ove Severin (KD) 

2. Christina Glad (KV) utses till ordförande i bildningsnämnden tillika le
damot i Folkhälsopolitiska rådet för mandatperioden 2019-2022. 

3. Bert-Åke Johansson (S) utses till vice ordförande i bildningsnärnnden till
lika ersättare i Folkhälsopolitiska rådet för mandatperioden 2019-2022. 

Valberedningens beslut 
1. Förslag till den elfte ersättaren i bildningsnämnden lämnas på kommun

fullmäktiges sammanträde den 3 december 2018 . 

Uldragsbeslyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2018-11-29 16 

Valberedningen§ 59 

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. Den som väljs 
till ordförande i tekniska nämnden ska enligt bestämmelser i reglementen också 
väljas till ledamot i Folkhälsopolitiska rådet och Plankommitten samt ordförande 
i Trygghets- och trafiksäkerhetsrådet. Den som väljs till vice ordförande i tek
niska nämnden ska också väljas till ersättare i Folkhälsopolitiska rådet och leda
mot i Plankommitten. 

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

Vid valberedningens sammanträde den 20 november 2018 (valberedningen § 10) 
bordlades ärendet till valberedningens möte den 27 november 2018. Vid valbe
redningens sammanträde den 27 november (valberedningen § 36) hänsköts ären
det till dagens sammanträde. 

Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår Jarl Barkenfelt (S) och Jan Bengtsson (S) till ordinarie 
ledamöter i tekniska nämnden. Till ersättare i tekniska nämnden föreslås Ann
Mari Johansson (S) och Magnus Fredriksen (S). 

Karin Carlsson (M) föreslår Lilli-Ann Grindsiö (M) till ordinarie ledamot. Till 
ersättare föreslås Gudrun Gustafsson (M) och Nils-Åke Johansson (M). 

Bö1je Aronsson (KV) föreslår Börje Aronsson (KV) till ordinarie ledamot. Till 
ersättare föreslås Ronny Andreasson (KV). 

Jacob Brendelius (SD) föreslår Tommy Thulin (SD) till ordinarie ledamot. Till 
ersättare föreslås Peter Muller (SD). 

Andreas Molin (C) föreslår Henri Andreasson (C) till ordinarie ledamot. Till er
sättare föreslås Thomas Örn Karlsson (C). 

Ove Severin (KD) föreslår Fredrik Svensson (KD) till ordinarie ledamot. 

Jacob Brendelius (SD) föreslår Börje Aronsson (KV) till ordförande i tekniska 
nämnden. 

Harry Nilsson (S) föreslår Jarl Barkenfelt (S) till vice ordförande i tekniska 
nämnden. 

Uldragsbeslyrkande 

I C)r~--- R. /1/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2018-11-29 17 

Fortsättning valberedningen§ 59 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samtliga förslag till ledamöter antas och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om samtliga förslag till ersättare antas och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om Jacob Brendelius (SD) förslag till ordförande antas och 
finner att så sker. 

Ordföranden frågar om Harry Nilsson (S) förslag till vice ordförande antas och 
finner att så sker. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Till ledamöter och ersättare i tekniska nämnden för mandatperioden 

2019-2022 väljs: 

Ledamöter 
Jarl Barkenfelt (S) 
Jan Bengtsson (S) 
Lilli-Ann Grindsiö (M) 
Bö1je Aronsson (KV) 
Tommy Thulin (SD) 
Henri Andreasson (C) 
Fredrik Svensson (KD) 

Ersättare 
Ann-Mari Johansson (S) 
Magnus Fredriksen (S) 
Gudrun Gustafsson (M) 
Nils-Åke Johansson (M) 
Ronny Andreasson (KV) 
Peter Muller (SD) 
Thomas Örn Karlsson (C) 

2. Börje Aronsson (KV) utses till ordförande i tekniska nämnden tillika le
damot i Folkhälsopolitiska rådet och Plankommitten samt ordförande i 
Trygghets- och trafiksäkerhetsrådet för mandatperioden 2019-2022. 

3. Jarl Barkenfelt (S) utses till vice ordförande i tekniska nämnden tillika er
sättare i Folkhälsopolitiska rådet samt ledamot i Plankommitten för man
datperioden 2019-2022. 

Utdragsbestyrkande 

I a--JJ--- Il. jl./ 
/./' 
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Sammanträdesdatum Sid 
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Valberedningen§ 60 

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 
1 :e vice ordförande i kommunstyrelsen väljs till ordförande respektive vice ord
förande i krisledningsnämnden. Vid valberedningens sammanträde den 20 no
vember 2018 (valberedningen § 12) bordlades ärendet till valberedningens möte 
den 27 november 2018. Vid valberedningens sammanträde den 27 november 
(valberedningen§ 38) hänsköts ärendet till dagens sammanträde. 

Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår Gunnar Andersson (M), Mats Palm (S), Ronnie Rexwall 
(KV), Jessica Pehrson (C) och Jimmie Stranne (SD) till ordinarie ledamöter i 
krisledningsnämnden. 

Till ersättare föreslås Fredrik Svensson (KD), Elin Alavik (L), Kari Hellstadius 
(S), Kerstin Johansson (S) och Lennart Ottosson (KV). 

Valberedningen föreslår att den som väljs till ordförande i kommunstyrelsen 
också ska väljas till ordförande i krisledningsnämnden. Till vice ordförande i 
krisledningsnämnden föreslås den som väljs till 2:e vice ordförande i kommun
styrelsen. 

Beslutsgäng 
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
l. Till ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden för mandatperioden 

2019-2022 väljs: 

Ledamöter 
Gunnar Andersson (M) 
Mats Palm (S) 
Ronnie Rexwall (KV) 
Jessica Pehrson (C) 
Jimmie Stranne (SD) 

Ersättare 
Fredrik Svensson (KD) 
Elin Alavik (L) 
Kari Hellstadius (S) 
Kerstin Johansson (S) 
Lennart Ottosson (KV) 

2. Till ordförande i krisledningsnämnden för mandatperioden 2019-2022 
väljs den ledamot som är ordförande i kommunstyrelsen. 

3. Till vice ordförande i krisledningsnämnden för mandatperioden 2019-
2022 väljs den ledamot som är 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Utdragsbeslyrkande 

n . A>. /V 
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Valberedningen§ 61 

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 valberedningens möte 
den 27 november 2018. Vid valberedningens sammanträde den 27 november 
(valberedningen § 40) hänsköts ärendet till dagens sammanträde. 

Förslag till beslut 
Ove Severin (KD) föreslår att den som väljs till Herrljunga kommunstyrelses 
ordförande också väljs till ledamot i gemensam servicenämnd för IT, växel och 
telefon. Till ersättare föreslås den som väljs till Herrljunga kommunstyrelses 2:e 
vice ordförande. 

Ove Severin (KD) föreslår att den som väljs till Herrljunga kommunstyrelses 
ordförande också väljs till ordförande i gemensam servicenämnd för IT, växel 
och telefon. Till vice ordförande föreslås den som väljs till Herrljunga kommun
styrelses 2:e vice ordförande. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
I. Herrljunga kommunstyrelses ordförande utses till ledamot i gemensam 

servicenämnd för IT, växel och telefoni för mandatperioden 2019-2022 . 
2. Herrljunga kommunstyrelses 2:e vice ordförande utses till ersättare i ge

mensam servicenämnd för IT, växe l och tel efoni för mandatperioden 
2019-2022. 

3. Herrljunga kommunstyrelses ordförande utses till ordförande i gemensam 
servicenämnd för IT, växel och telefoni för mandatperioden 2019-2022. 

4. Herrljunga kommunstyrelses 2:e vice ordförande utses till vice ordfö
rande i gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni för mandatpe
rioden 2019-2022. 

Uldragsbeslyrkande 

13, A , 
/V 
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Valberedningen§ 62 

Val av ledamot, ersättare, ordförande samt vice ordförande 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 valberedningens möte den 27 november 2018 . Vid valberedningens 
sammanträde den 27 november (valberedningen § 41) hänsköts ärendet till da
gens sammanträde. 

Förslag till beslut 
Ove Severin (KD) föreslår att den som väljs till Herrljunga kommunstyrelses 
ordförande väljs till ledamot i gemensam servicenämnd för personal och eko
nomi. Till ersättare föreslås den som väljs till Herrljunga kommunstyrelses 2:e 
vice ordförande. 

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

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Herrljunga kommunstyrelses ordförande utses till ledamot i gemensam

servicenämnd för personal och ekonomi för mandatperioden 2019-2022. 
2. Herrljunga kommunstyrelses 2:e vice ordförande utses till ersättare i ge

mensam servicenämnd för personal och ekonomi för mandatperioden 
2019-2022. 

Uldragsbeslyrkande I Juslerandes sign 

_.,~-

' (;7 c7 
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2018-11-29 21 

Valberedningen§ 63 

Val av 1 ledamot i stiftelsen Herrljunga Industrilokaler 2019-
2022 ( org.nr. 864000-0892) 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå styrelse för stiftelsen Herr
ljunga industrilokaler (arg.nr. 864000-0892) för mandatperioden 2019-2022. Vid 
valberedningens sammanträde den 20 november 2018 (valberedningen § 16) 
bordlades ärendet till valberedningens möte den 27 november 2018. Vid valbe
redningens sammanträde den 27 november 2018 (valberedningen § 42) föreslogs 
Mikael Källström (S), Alf Sanfridsson (C), Bengt Ottosson (M) och Ronny And
reasson (KV) till ledamöter och Bengt Ottosson (M) ·till ordförande. Liberalerna 
ska på dagens sammanträde föreslå en ledamot. 

Förslag till beslut 
Inger Gustavsson (L) föreslår Per Olof Gustafsson (L) till ordinarie ledamot. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Inger Gustavssons (L) förslag antas och finner att så sker. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Per Olof Gustafsson (L) väljs till ledamot i styrelsen för Herrljunga indu

strilokaler (arg.nr. 864000-0892) för mandatperioden 2019-2022. 

Juslerandes sign Uldragsbeslyrkande 
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Valberedningen§ 64 

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 valberedningens möte den 27 november 2018. 
Vid valberedningens sammanträde den 27 november (valberedningen§ 44) 
hänsköts ärendet till dagens sammanträde. 

Förslag till beslut 
Ove Severin (KD) föreslår att kommunstyrelsens ordförande utses till ledamot i 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds direktion. Till ersättare föreslås 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande utses till ersättare. 

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

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunstyrelsens ordförande utses till ledamot i Boråsregionen Sjuhä

rads kommunalförbunds direktion för mandatperioden 2019-2022. 
2. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande utses till ersättare i Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbunds direktion för mandatperioden 2019-2022. 

Uldragsbestyrkande 

13' ,'l,-



~ 5i HERRLJUNGA KOMMUN 
~ IV Valberedning 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Valberedningen§ 65 

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 valberedningens möte 
den 27 november 2018. Vid sammanträdet den 27 november 2018 (valbered
ningen § 45) beslutade valberedningen att de föreslagna revisorerna ska tillfrågas 
om de har möjlighet att ta sig an uppdraget som revisor och ersättande revisor till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och om så inte är fallet avstår Herr
ljunga kommun från att utse revi sorer till Boråsregionen. 

Förslag till beslut 
Ove Severin (KO) 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. 

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

Valberedningens beslut 
1. 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. 

Utdragsbestyrkande 

a /V 
/._,/ . 
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Valberedningen§ 66 

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 
valberedningens möte den 27 november 2018. Vid valberedningens sammanträde 
den 27 november (valberedningen § 46) hänsköts ärendet till dagens samman
träde. 

Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår Mats Palm (S) till representant i Sjuhärads samord
ningsförbund. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Harry Nilssons (S) förslag antas och finner att så sker. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Mats Palm (S) utses till representant i Sjuhärads samordningsförbund för 

mandatperioden 2019-2022. 

Utdragsbestyrkande 
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Valberedningen § 67 

Val av styrelseledamot tillika ombud samt ersättare i Vattenrå
det Vänerns sydöstra tillflöden 2019-2022 

Sammanfattning 
Valberedningen ska föreslå ordinarie ledamot tillika ombud samt ersättare i Vat
tenrådet Vänerns sydöstra tillflöden för mandatperioden 2019-2022. Vid valbe
redningens sammanträde den 20 november 2018 (valberedningen § 20) bordlades 
ärendet till valberedningens möte den 27 november 2018. Vid valberedningens 
sammanträde den 27 november (valberedningen § 4 7) hänsköts ärendet till da
gens sammanträde. 

Förslag till beslut 
Ove Severin (KD) föreslår Hans Malmquist (M) till ordinarie ledamot tillika om
bud i Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden. Till ersättare föreslås Ronny 
Norrman (S). 

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

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Hans Malmquist (M) utses till ordinarie ledamot tillika ombud i Vattenrå

det Vänerns sydöstra tillflöden för mandatperioden 2019-2022. 
2. Ronny Norrman (S) utses till ersättare i Vattenrådet Vänerns sydöstra till

flöden för mandatperioden 2019-2022. 

Utdragsbestyrkande 
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Valberedningen§ 68 

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 valberedningens möte den 27 november 2018. Vid valberedningens 
sammanträde den 27 november (valberedningen § 48) hänsköts ärendet till da
gens sammanträde. 

Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår att Hans Malmquist (M) utses till god man vid lantmäte
riförrättning med ansvar för tätort och jord/skogsbruk. 

Valberedningen föreslår att Ingemar Gustavsson (KV) utses till god man vid 
lantmäteriförrättning med ansvar för tätort och jord/skogsbruk. 

Valberedningen föreslår att Birgitta Larsson (S) utses till god man vid lantmäteri
förrättning med ansvar för tätort. 

Valberedningen föreslår att Thorbjörn Holgersson (C) utses till god man vid 
lantmäteriförrättning med ansvar för jord/skogsbruk. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samtliga förslag antas och finner att så sker . 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Hans Malmquist (M) utses till god man vid lantmäteriförrättning med an

svar för tätort och jord/skogsbruk för mandatperioden 2019-2022. 
2. Ingemar Gustavsson (KV) utses till god man vid lantmäteriförrättning 

med ansvar för tätort och jord/skogsbruk för mandatperioden 2019-2022. 
3. Birgitta Larsson (S) utses till god man vid lantmäteriförrättning med an

svar för tätort för mandatperioden 2019-2022. 
4. Thorbjörn Holgersson (C) utses till god man vid lantmäteriförrättning 

med ansvar jord/skogsbruk för mandatperioden 2019-2022. 

Uldragsbeslyrkande 
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Valberedningen § 69 

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. Vid valberedningens sam
manträde den 27 november (valberedningen§ 49) hänsköts ärendet till dagens 
sammanträde. 

Förslag till beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige fastställa följande inkallelseord
nmg: 

PARTI 1 2 3 4 5 6 7 8 
c c KD M KV L s V 
KD KD M c KV 
KV KV SD M KD c s L V 
L L s 
M M KD KV c SD s V L 
s s L V 
SD SD KV KD M c L s V 
V V s L c 

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

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Följande inkallelseordning fastställs: 

PARTI 1 2 3 4 5 6 7 
c c KD M KV L s V 
KD KD M c KV 
KV KV SD M KD c s L 
L L s 
M M KD KV c SD s V 
s s L V 
SD SD KV KD M c L s 
V V s L c 

Uldragsbeslyrkande 
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Valberedningen§ 70 

Val av 2 ersättare i valnämnden 2019-2022 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 5 ledamöter och ersättare till 
val nämnden 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. 

Vid valnämndens sammanträde den 27 november 2018 (valberedningen § 39) 
fattade valberedningen beslut om förslag till ledamöter, ersättare, ordförande och 
vice ordförande i valnämnden 2019-2022. Liberalerna och Centerpartiet hade 
inga förslag till ersättare utan ska på dagens sammanträde föreslå varsin. 

Förslag till beslut 
Inger Gustavsson (L) föreslår Sven Åke Alavik (L) till ersättare i valnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Inger Gustavssons (L) förslag antas och finner att så sker. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Sven Åke Alavik (L) väljs till ersättare i valnämnden för mandatperioden 

2019-2022. 

Utdragsbestyrkande 



! 5; HERRLJUNGA KOMMUN 
~ V Valberedning 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2018-11-29 29 

Val beredningen § 71 

Förtydligande beslut angående mandatperioden för styrelsele
damöter i Herrljunga kommuns kommunala bolag 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige utsåg ledamöter till Nossan Förvaltnings AB:s (arg.nr. 
556637-5746) styrelse på sammanträdet den 10 mars 2015 (KF § 30). I beslutet 
står att ledamöterna utsågs för mandatperioden 2015-2018 . För att förtydliga att 
styrelseledamöterna sitter kvar till och med ordinarie bolagsstämma den 15 april 
2019 föreslås kommunfullmäktige fatta ett förtydligande beslut. 

Kommunfullmäktige utsåg ledamöter till Herrljungabostäder AB:s (org.nr. 
556508-0909) styrelse på sammanträdet den 17 februari 2015 (KF § 12). I beslu
tet står att ledamöterna utsågs för mandatperioden 2015-201 8. För att förtyd I iga 
att styrelseledamöterna sitter kvar till och med ordinarie bolagsstämma 2019 fö
resl ås kommunfullmäktige fatta ett förtydligande beslut. 

Kommunfullmäktige utsåg ledamöter till Herrljunga Elektriska AB (arg.nr. 
556006-9816) med dotterbolags styrelser på sammanträdet den 12 maj 2015 (KF 
§ § 79-81 ). I besluten står att ledamöterna utsågs för mandatperioden 2015-2018. 
För att förtydliga att styrelseledamöterna sitter kvar till och med ordinarie bo
lagsstämma 2019 föreslås kommunfullmäktige fatta ett förtydligande beslut. 

Förslag till beslut 
Ove Severin (KD) föreslår att kommunfullmäktige fattar ett förtydligande beslut 
att de ledamöter som valdes till de kommunala bolagens respektive styrelse under 
2015 sitter kvar till och med ordinarie bolagsstämma 2019. 

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

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. De ledamöter som valdes till Nossan Förvaltnings AB:s (arg.nr. 556637-

5746) styrelse den 10 mars 2015 (KF § 30) sitter kvar till och med ordina
rie bolagsstämma den 15 april 2019. 

2 . De ledamöter som valdes till Herrljungabostäder AB:s (arg.nr. 556508-
0909) styrelse den 17 februari 2015 (KF § 12) sitter kvar till och med or
dinarie bolagsstämma 2019. 

3. De ledamöter som valdes till Herrljunga Elektriska AB (arg.nr. 556006-
9816) med dotterbolags styrelser den 12 maj 2015 (KF § § 79-81) sitter 
kvar till och med respektive ordinarie bolagsstämma 2019. 

Uldragsbeslyrkande 
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