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 VALBEREDNINGEN 2023-01-19  
 

 Digital justering Utdragsbestyrkande 

 
Valberedningen § 1 DNR KS 2023/23 111 
 
Val av ordförande i valberedningen 

 
Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-12 lämnade Ove Severin, ordfö-
rande i valberedningen, in avsägelse som ordförande i valberedningen. Valbered-
ningen behöver därför föreslå kommunfullmäktige ny ordförande i valberedning-
en för resterande del av mandatperioden 2022-2026. 
 
Förslag till beslut 
Thorbjörn Holgersson (C) föreslår Harry Nilsson (S) till ordförande i valbered-
ningen. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Thorbjörn Holgerssons (C) förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Harry Nilsson (S) väljs till ordförande i valberedningen för resterande del 
av mandatperioden 2022-2026. 

  _____ 
 

Expedieras till:  Kommunfullmäktige 
 

 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 3 

 VALBEREDNINGEN 2023-01-19  
 

 Digital justering Utdragsbestyrkande 

 
Valberedningen § 2 DNR KS 2023/23 111 
 
Val av vice ordförande i valberedningen 

 
Sammanfattning 
Då Harry Nilsson (S) föreslagits av valberedningen till kommunfullmäktige som 
ordförande i valberedningen behöver valberedningen föreslå kommunfullmäktige 
ny vice ordförande i valberedningen för resterande del av mandatperioden 2022-
2026. 
 
Förslag till beslut 
Hans Malmquist (M) föreslår Ove Severin (KD) till vice ordförande i valbered-
ningen. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Hans Malmquists (M) förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ove Severin (KD) väljs till vice ordförande i valberedningen för reste-
rande del av mandatperioden 2022-2026. 

  _____ 
 

Expedieras till:  Kommunfullmäktige 
 

 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 4 

 VALBEREDNINGEN 2023-01-19  
 

 Digital justering Utdragsbestyrkande 

 
Valberedningen § 3 DNR KS 2023/23 111 
 
Val av 5 ledamöter samt ordförande i styrelsen för Herrljungabo-
städer AB (org.nr. 556508-0909). 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå styrelse för Herrljungabostä-
der AB (org.nr. 556508-0909) för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 till 
och med ordinarie bolagsstämma 2027.  
 
Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår Henrik Berner (S), Herman Lennartsson (C) och Lil-
lemor Fritioff (V) till ledamöter. 
 
Hans Malmquist (M) föreslår Fredrik Svensson (KD).  
 
Den femte platsen lämnas vakant.  
 
Harry Nilsson (S) föreslår Henrik Berner (S) till ordförande. 

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

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Till styrelsen för Herrljungabostäder AB (org.nr. 556508-0909) för tiden 
efter ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 
2027 väljs: 
 
Henrik Berner (S) 
Herman Lennartsson (C) 
Lillemor Fritioff (V) 
Fredrik Svensson (KD) 
 

2. Till ordförande för Herrljungabostäder AB (org.nr. 556508-0909) för ti-
den efter ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolags-
stämma 2027 väljs Henrik Berner (S). 

  _____ 
 
 

Expedieras till:  Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 5 

 VALBEREDNINGEN 2023-01-19  
 

 Digital justering Utdragsbestyrkande 

 
Valberedningen § 4 DNR KS 2023/23 111 
 
Val av 7 ledamöter samt ordförande i styrelsen för Herrljunga 
Elektriska AB (org.nr. 556006-9816) med dotterbolag 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå styrelse för Herrljunga Elekt-
riska AB (org.nr. 556006-9816) med dotterbolag för tiden efter ordinarie bolags-
stämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027. 
 
Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår Claes Unosson (UPAR), Bo Fransson (S), Madeleine 
Bengtsson (S) och Fredrik Johansson (C) till ordinarie ledamöter. 

 
Hans Malmquist (M) föreslår Annika Löfgren Lundkvist (M) till ordinarie leda-
mot. 
 
Ove Severin (KD) föreslår Ove Severin (KD) till ordinarie ledamot. 
 
Ove Severin (KD) föreslår åt Sverigedemokraternas vägnar Ebba Jansson (SD) 
till ordinarie ledamot. 
 
Harry Nilsson (S) föreslår Claes Unosson (UPAR) till ordförande. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samtliga förslag till beslut antas och finner att så sker. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Till styrelsen för Herrljunga Elektriska AB (org.nr. 556006-9816) med 
dotterbolag för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 till och med or-
dinarie bolagsstämma 2027 väljs: 
 
Claes Unosson (UPAR) 
Bo Fransson (S) 
Madeleine Bengtsson (S) 
Fredrik Johansson (C) 
Annika Löfgren Lundkvist (M) 
Ove Severin (KD) 
Ebba Jansson (SD) 
 

2. Till ordförande för Herrljunga Elektriska AB (org.nr. 556006-9816) med-
dotterbolag för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 till och med or-
dinarie bolagsstämma 2027 väljs Claes Unosson (UPAR). 

  _____ 
 

Expedieras till:  Kommunfullmäktige 
 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 6 

 VALBEREDNINGEN 2023-01-19  
 

 Digital justering Utdragsbestyrkande 

 
Valberedningen § 5 DNR KS 2023/23 111 
 
Val av 3 ledamöter samt ordförande i styrelsen för Nossan För-
valtningsaktiebolag (org.nr. 556637-5746) 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå styrelse för Nossan Förvalt-
ningsaktiebolag (org.nr. 556637-5746) för tiden efter ordinarie bolagsstämma 
2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027. 
 
Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår Gunnar Ingvarsson (C) och Robert Bengtsson (S) till 
ordinarie ledamöter. 
 
Hans Malmquist (M) föreslår Anders Andersson (M) till ledamot. 
 
Harry Nilsson (S) föreslår Gunnar Ingvarsson (C) till ordförande. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om samtliga förslag till beslut antas och finner att så sker. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Till styrelsen för Nossan Förvaltningsaktiebolag (org.nr. 556637-5746) 
för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolags-
stämma 2027 väljs: 
 
Gunnar Ingvarsson (C) 
Robert Bengtsson (S) 
Anders Andersson (M) 
 

2. Till ordförande för Nossan Förvaltningsaktiebolag (org.nr. 556637-5746) 
för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolags-
stämma 2027 väljs Gunnar Ingvarsson (C). 

  _____ 
 

Expedieras till:  Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 7 

 VALBEREDNINGEN 2023-01-19  
 

 Digital justering Utdragsbestyrkande 

 
 

Valberedningen § 6 DNR KS 2023/23 111 
 
Val av ledamot samt ersättare till kommunalförbundet Tolkför-
medlingen Västs direktion 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose med-
lemmarnas behov av språktolk- och översättningstjänster. Valberedningen ska till 
kommunfullmäktige föreslå en ledamot och en ersättare till Tolkförmedling 
Västs direktion för mandatperioden 2023-2026. Ledamot och ersättare ska enligt 
9 kap. 7 § i kommunallagen vara invald i fullmäktige.  
 
Förslag till beslut 
Hans Malmquist (M) föreslår Christina Abrahamsson (M) till ledamot. 
 
Harry Nilsson (S) föreslår Mats Palm (S) till ledamot. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Harry Nilssons (S) förslag till beslut antas och finner att 
så sker.  
 
Ordförande frågar om Christina Abrahamsson (M) kan utses till ersättare i Tolk-
förmedlingen Västs direktion och finner att så sker. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Till ledamot i kommunalförbundet Tolkförmedling Västs direktion för-
mandatperioden 2023-2026 väljs Mats Palm (S). 

2. Till ersättare i kommunalförbundet Tolkförmedling Västs direktion för-
mandatperioden 2023-2026 väljs Christina Abrahamsson (M). 

  _____ 
 

Expedieras till:  Kommunfullmäktige 
 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid 8 

 VALBEREDNINGEN 2023-01-19  
 

 Digital justering Utdragsbestyrkande 

 
 

Valberedningen § 7 DNR KS 2023/23 111 
 
Val av ersättande överförmyndare i Herrljunga kommun för 
mandatperioden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ordinarie och ersättande 
överförmyndare i Herrljunga kommun för mandatperioden 2023-2026. Vid val-
beredningens sammanträde 28 november 2022 föreslogs ingen ersättande över-
förmyndare till kommunfullmäktige. Istället hänsköts frågan till kommunfull-
mäktiges sammanträde 12 december 2022. Kommunfullmäktige beslutade att va-
let av ersättande överförmyndare återremitteras till valberedningen.  
 
Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår Birgitta Larsson (S) till ersättande överförmyndare. 

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

1. Birgitta Larsson (S) utses till ersättande överförmyndare i Herrljunga 
kommun för mandatperioden 2023-2026. 

  _____ 
 

Expedieras till:  Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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 VALBEREDNINGEN 2023-01-19  
 

 Digital justering Utdragsbestyrkande 

 
 

Valberedningen § 8 DNR KS 2023/23 111 
 
Val av begravningsombud 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige förslå begravningsombud för man-
datperioden 2023-2026. Vid valberedningens sammanträde 28 november 2022 
beslutade valberedningen att gruppledarna i Herrljunga kommun samtalar i frå-
gan. 
 
Förslag till beslut 
Thorbjörn Holgersson (C) föreslår Kurt Hårsmar (C) till begravningsombud. 
 
Ove Severin (KD) föreslår Ingemar Kihlström (KD) till begravningsombud. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Thorbjörn Holgersson (C) förslag till beslut antas och 
finner att så sker. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kurt Hårsmar (C) utses till begravningsombud i Herrljunga kommun för 
mandatperioden 2023-2026. 

  _____ 
 

Expedieras till:  Kommunfullmäktige 
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Elektroniska underskrifter 

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer 

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan. 

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade 

elektroniska underskrifter enligt eIDAS. 

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. 

Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder. 

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska 

underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera. 

* Värden markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften. 
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