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KF § 164  DNR KS 50/2022 910 

 
Allmänhetens frågestund 
 
Inga frågor har inkommit till dagens frågestund. 
______ 
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KF § 165  DNR KS 2021/223 208 
KS § 158 
 
Svar på motion om framtagande av solkraftsplan för Herrljunga 
kommun 
 
Sammanfattning 
En motion från Mats Palm (S) inkom 2021-10-25 som föreslog att kommunen ska 
ta fram en solkrafts-plan för kommunens geografiska yta. Kommunfullmäktige 
överlämnade ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Förvaltningen har fört 
dialog med Herrljunga Elektriska AB som inte rekommenderar att skattekollektivet 
bekostar planarbetet med att ta fram denna i nuläget då ytterligare planarbete 
troligtvis skulle ha liten faktisk effekt på utbyggandet av mer solkraft. Solkraften i 
kommunen är idag väl utbyggd med en hög andel producerad solel per capita, 
prognosen för fortsatt utveckling och ökning är god och andelen solel i energimixen 
är balanserad. För kommunens egna byggprojekt prövas redan möjligheten att 
installera solceller. Mycket av arbetet med framtagande av en solbruksplan är redan 
gjort i samarbete mellan Herrljunga Elektriska AB och Uppsala universitet och 
detta material kan implementeras i den kommunstrategi med handlingsplan 
gällande förnybara energikällor som enligt kommunstyrelsens nämndmål ska tas 
fram. Resultatet av denna kan sedan implementeras i arbetet med ny eller 
uppdaterad översiktsplan där avvägningen gällande markanvändning för 
energiproduktion mot övriga intressen i kommunen kan göras. Om vi i Herrljunga 
kommun, mot förmodan, har svårt att uppnå en rimlig nivå av solel närmare år 2030 
så kan tankarna i motionen om att upprätta en separat solbruksplan tas upp igen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-15 
Kommunstyrelsen § 120/2022-08-29 
Kommunfullmäktige § 143/2021-10-25 
Motion om framtagande av solkraftsplan daterad 2021-10-25 
Kommunstyrelsen § 212, 2021-12-13 
Utdrag ut budget 2022 för kommunstyrelsen 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om framtagandet av en 
solkraftsplan för Herrljunga Kommuns geografiska yta.  

2. Den handlingsplan som skall upprättas, enligt Kommunstyrelsens 
nämndsmål (som finns beskrivna i budget och verksamhetsplan 2022 för 
kommunstyrelsen), avseende förnybara energikällor inkluderar solel. 

3. Handlingsplan för förnybara energikällor ska utgöra underlag för 
kommande arbete med ny eller uppdaterad Översiktsplan. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 
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Fortsättning KF § 165 
Fortsättning KS § 158 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om framtagandet av en 
solkraftsplan för Herrljunga Kommuns geografiska yta.  

2. Den handlingsplan som skall upprättas, enligt Kommunstyrelsens 
nämndsmål (som finns beskrivna i budget och verksamhetsplan 2022 för 
kommunstyrelsen), avseende förnybara energikällor inkluderar solel. 

3. Handlingsplan för förnybara energikällor ska utgöra underlag för 
kommande arbete med ny eller uppdaterad Översiktsplan. 

______ 
 
I kommunfullmäktige yrkar Mats Palm (S) på att punkten 1 i motionen anses 
besvarad.  
 
Mats Palm (S) yrkar på en ändring av tempus i slutet gällande punkten 2 där det står 
”inkluderar solel”. Istället bör det stå ”inkludera solel”. 
 
Mats Palm (S) yrkar bifall till punkten 3 utifrån förslag till beslut. 

 
Gunnar Andersson (M) yrkar på återremiss av ärendet. 

 
Osborn Eklundh (M) yrkar på att en ny utredning borde göras där den skattepålaga 
som uppkommer vid förhöjd produktion av el via solceller justeras. 

 
Gunnar Andersson (M) klargör sitt ställningstagande och yrkar återremiss på det 
som ärendet berör. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras 
och finner att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.  
______ 

 
 Reservation 

 Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
 
 Expedieras till:  Kommunstyrelsen  
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KF § 166  DNR KS 81/2022 900 
KS § 159 

 
Svar på motion om ändrade sammanträdestider för 
kommunstyrelse och nämnder 
 
Sammanfattning 
En motion inkom 2022-03-03 från Jacob Brendelius (SD) med förslag om att 
sammanträdestiderna för kommunstyrelsen och nämnder företrädesvis ska planeras 
till eftermiddagar efter klockan 15 eller på kvällstid. Motionären menar att det är ett 
sätt för fritidspolitiker att få ihop sitt förvärvsarbete med sitt politiska uppdrag, då 
de flesta är lediga från sina jobb under eftermiddagar och kvällar. 
Kommunfullmäktige överlämnade i mars motionen till kommunstyrelsen för 
beredning (KF § 53/2022-03-21). 
 
Sammantaget bedömer förvaltningen att nämnderna och kommunstyrelsen fortsatt 
själva bör besluta om sina sammanträdestider. Då det framgår i kommunallagen att 
det är nämnderna som ansvarar för att besluta sina egna sammanträdestider finns 
det ingen anledning att fatta principiella beslut som eventuellt ändå röstas ned av 
kommunstyrelsen eller nämnden i fråga som berörs. Förvaltningen ser också att det 
finns fördelar vad gäller möjligheten till en hållbar arbetsmiljö och tillgång till 
barnomsorg när sammanträdena planeras under dagtid.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-20 
Kommunfullmäktige § 53/2022-03-21 
Motion inkommen 2022-03-03 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen. 
______ 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen. 
______ 
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KF § 167  DNR KS 219/2022 102 
KS § 161 
 
Verksamhetsplan samt budget för lokalt folkhälsoarbete i 
Herrljunga kommun 2023 
 
Sammanfattning 
Redovisning av lokalt folkhälsoarbete samt budget för Herrljunga kommun 2023.  
 
Enligt samverkansavtal mellan Herrljunga kommun och Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden ska en årlig verksamhetsplan och budget tas fram, som beskriver 
kommande års folkhälsoarbete utifrån gemensamma prioriterade områden (mellan 
kommun och SHSN) samt hur hälsoläget ser ut i Herrljunga kommun. 
 
Prioriterade grupper och områden för 2023 års folkhälsoarbete: 
 
Grupper: 
o Barn och unga 
o Personer med funktionsnedsättning samt personer i utanförskap 
o Äldre 
 
Områden: 
o Fullföljda studier 
o Ofrivillig ensamhet 
o Levnadsvanor 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-09-29. 
Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Herrljunga kommun 2023. 
Budget för lokalt folkhälsoarbete i Herrljunga kommun 2023. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna verksamhetsplan samt 
budget för lokalt folkhälsoarbete i Herrljunga kommun 2023. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna verksamhetsplan samt 
budget för lokalt folkhälsoarbete i Herrljunga kommun 2023. 
______ 
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Fortsättning KF § 167 
 
I kommunfullmäktige yrkar Mats Palm (S) bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

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

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan samt budget för lokalt 
folkhälsoarbete i Herrljunga kommun 2023. 

 ______ 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2022-11-15   9 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 168  DNR KS 204/2022 150 
KS § 162 
 
Policy för våld i nära relationer 
 
Sammanfattning 
Policy mot våld i nära relationer beskriver övergripande Herrljunga kommuns 
ståndpunkt mot våld i nära relationer utifrån visionen:  
 

Herrljunga är en kommun fri från våld. Här lever varje invånare i ett socialt 
hållbart samhälle och varje barn har sin rätt till goda uppväxtvillkor och frihet från 

våld tillgodosedd. Herrljunga präglas av trygghet, inkludering och jämställdhet. 
 
Det som definierar en nära relation är att den normalt skulle betecknas av 
förtroende, vänskap/kärlek och ibland beroende. Våld i nära relationer innefattar 
även mäns våld mot kvinnor och pojkars våld mot flickor, hedersrelaterat våld och 
förtryck, barn som upplever våld samt barn som är direkt utsatta för våld. 
 
Policy mot våld i nära relationer berör Herrljunga kommuns samtliga nämnder och 
verksamheter samt (genom samverkan) externa aktörer som myndigheter och ideell 
sektor, för att förebygga våld i nära relationer. 
 
Våld i nära relationer uppstår sällan plötsligt. Det handlar ofta om en serie 
handlingar som var och en och tillsammans leder till att gränserna för vad som är 
acceptabelt i en relation successivt förskjuts. Det börjar ofta med knappt märkbara 
handlingar som leder vidare till grövre psykiska kränkningar och ibland till fysiskt 
våld. Det är därför av vikt att samtliga verksamheter inom kommunen jobbar aktivt 
för att förebygga våld i nära relationer, för att efterleva kommunens övergripande 
mål för en trygg kommun och ett rätten till ett liv fritt från våld, i enlighet med FN:s 
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheter samt barnkonventionen, som är del 
av svensk lag, för alla barns rätt till ett liv fritt från våld. 
 
Arbetet med att motverka våld i nära relationer är en kommunövergripande fråga 
och ska bestå av både tidiga, förebyggande och behandlande insatser. Det 
förebyggande arbetet förs på tre nivåer; universell prevention, selektiva insatser 
samt indikerade insatser. De två förstnämnda sker inom projektet ”En kommun fri 
från våld”. De indikerade insatserna involveras i hela kommunens övriga arbete.  
 
Policy mot våld i nära relationer ersätter tidigare Våld i nära relationer 
handlingsplan för Herrljunga kommun. 
 
Policy mot våld i nära relationer har gått på remissrunda till samtliga nämnder och 
förvaltningar. Remissyttranden som inkommit har påpekat policyns relevanta syfte 
men också påpekat att rutinen är överflödig då arbete mot våld i nära relationer 
redan är lagstadgat för skola och socialtjänst, samt att berörda som  
jobbar med frågor som rör våld bör fått eller få utbildning inom respektive nämnd. 
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Fortsättning KF § 168 
Fortsättning KS § 162 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-08-30. 
Policy mot våld i nära relationer.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta policy mot våld i nära 
relationer, som därmed ersätter Våld i nära relationer handlingsplan för Herrljunga 
kommun. 

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

 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta policy mot våld i nära 
relationer, som därmed ersätter Våld i nära relationer handlingsplan för Herrljunga 
kommun. 
______ 
 
I kommunfullmäktige yrkar Emma Blomdahl Wahlberg (C) bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 
Gunnar Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Kommunfullmäktige antar policy mot våld i nära relationer, som därmed 
ersätter Våld i nära relationer handlingsplan för Herrljunga kommun. 

______ 
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KF § 169  DNR KS 51/2022 912 

 
Information från revisionskollegiet 
 
Jonny Gustafsson, ordförande i kommunrevisionen, sammanfattar revisorernas 
bedömning av delårsrapporten som är utskickad med handlingarna. 
 
Jonny Gustafsson informerar fullmäktige om följande: 

• Under våren och sommaren granskades ärendehanteringen i kommunen 
vilken har gåtts igenom med kommunstyrelsen presidium. Granskningen är 
utskickad med handlingarna. 

• Pågående granskningar är uppföljande granskningar av tidigare 
undersökningar, samt en granskning gällande ägarstyrning av kommunala 
bolag, vilka ska redovisas i slutet av året eller i början av nästa år. 

• Valet av revisionsbyrå beslutades den 6 november där anbud hade inkommit 
från KPMG, Ernst & Young och Deloitte. Efter betygsättning och 
iakttagande av det ekonomiska värdet vann Deloitte upphandlingen och 
kommer vara behjälpliga med sakkunniga revisorer och auktoriserade 
revisorer för de kommande fyra åren i Herrljunga kommun. 

• Den 22-23 november kommer möten och ansvarsprövning att ske med 
styrelsen och nämnderna. På eftermiddagen den 23 november kommer nästa 
revisionsmöte att äga rum. 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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KF § 170  DNR KS 9/2022 942 
KS § 151 

 
Fastställande av skattesats som ingår i den primära 
inkomstskatten 
 
Sammanfattning 
Av kommunallagen, 11 kap. 8 §, framgår att kommunstyrelsen före oktober månads 
utgång ska föreslå skattesats för det följande året. Enligt beslutad tidsplan ska 
budgetförslaget behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-21. 
Kommunfullmäktige beslutar om budgeten och fastställer skattesatsen för 2023 vid 
sammanträdet 2022-12-19.  
 
Förslaget innebär oförändrad skattesats jämfört med 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-17 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 2023 års 
skattesats till 21,94.  

 
Beslutsgång 
Ove Severin (KD) bifaller förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.  

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 2023 års 
skattesats till 21,94.  
______ 

 
I kommunfullmäktige yrkar Gunnar Andersson (M) bifall till liggande förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Kommunfullmäktige fastställer 2023 års skattesats till 21,94.  
______ 

 
 

 
 
 
 
 



      SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum   Sid. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE  2022-11-15   13 
 

        Justerandes sign      Utdragsbestyrkande 

 
KF § 171  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 14 
 
Val av borgerlig vigselförrättare 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå borgerlig vigselförrättare för 
mandatperioden 2023-2026. 
 
Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår Ulla Wendel (S) och Birgitta Saunders (UPAR) till 
borgerliga vigselförrättare. 

 
Hans Malmquist (M) yrkar bifall till Harry Nilssons (S) förslag. 

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

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ulla Wendel (S) och Birgitta Saunders (UPAR) utses till borgerliga 
vigselförrättare för mandatperioden 2023-2026. 

______ 
 

I kommunfullmäktige informerar Gunnar Andersson (M) om att Birgitta Saunders 
(UPAR) accepterar omval som borgerlig vigselförrättare om antalet vigselförrättare 
utökas från nuvarande antal. 
 
Gunnar Andersson (M) föreslår Ior Berglund (UPAR) som borgerlig 
vigselförrättare för mandatperioden 2023-2026. 

 
Mats Palm (S) stödjer Gunnar Anderssons (M) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om valberedningens förslag till beslut och Gunnar Anderssons 
(M) förslag antas och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Ulla Wendel (S) utses till borgerlig vigselförrättare för mandatperioden 
2023-2026. 

2. Birgitta Saunders (UPAR) utses till borgerlig vigselförrättare för 
mandatperioden 2023-2026. 

3. Ior Berglund (UPAR) utses till borgerlig vigselförrättare för 
mandatperioden 2023-2026. 

______ 
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KF § 172  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 15 
 
Val av 6 gode män vid lantmäteriförrättningar 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå sex gode män vid 
lantmäteriförrättningar för mandatperioden 2023-2026. 
 
Förslag till beslut 
Valberedningens förslag till beslut: 

 
Birgitta Larsson (S) utses till god man vid lantmäteriförrättningar med ansvar för 
tätort. 
 
Lillemor Fritioff (V) utses till god man vid lantmäteriförrättningar med ansvar för 
tätort. 
 
Alexander Strömborg (SD) utses till god man vid lantmäteriförrättningar med 
ansvar för tätort. 
 
Hans Malmquist (M) utses till god man vid lantmäteriförrättningar med ansvar för 
jord/skogsbruk. 
 
Thorbjörn Holgersson (C) utses till god man vid lantmäteriförrättningar med ansvar 
för jord/skogsbruk. 
 
Gunnar Ingvarsson (C) utses till god man vid lantmäteriförrättningar med ansvar 
för jord/skogsbruk. 

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

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Birgitta Larsson (S) utses till god man vid lantmäteriförrättningar med 
ansvar för tätort. 

2. Lillemor Fritioff (V) utses till god man vid lantmäteriförrättningar med 
ansvar för tätort.  

3. Alexander Strömborg (SD) utses till god man vid lantmäteriförrättningar 
med ansvar för tätort. 

4. Hans Malmquist (M) utses till god man vid lantmäteriförrättningar med 
ansvar för jord/skogsbruk  

5. Thorbjörn Holgersson (C) utses till god man vid lantmäteriförrättningar med 
ansvar för jord/skogsbruk. 

6. Gunnar Ingvarsson (C) utses till god man vid lantmäteriförrättningar med 
ansvar för jord/skogsbruk. 

  _____ 
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Fortsättning KF § 172 
 
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Birgitta Larsson (S) utses till god man vid lantmäteriförrättningar med 
ansvar för tätort för mandatperioden 2023-2026. 

2. Lillemor Fritioff (V) utses till god man vid lantmäteriförrättningar med 
ansvar för tätort för mandatperioden 2023-2026.  

3. Alexander Strömborg (SD) utses till god man vid lantmäteriförrättningar 
med ansvar för tätort för mandatperioden 2023-2026. 

4. Hans Malmquist (M) utses till god man vid lantmäteriförrättningar med 
ansvar för jord/skogsbruk för mandatperioden 2023-2026.  

5. Thorbjörn Holgersson (C) utses till god man vid lantmäteriförrättningar med 
ansvar för jord/skogsbruk för mandatperioden 2023-2026. 

6. Gunnar Ingvarsson (C) utses till god man vid lantmäteriförrättningar med 
ansvar för jord/skogsbruk för mandatperioden 2023-2026. 

______ 
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KF § 173  DNR KS 216/2022 111 
Valberedningen § 18 
 
Val av kommunrevisorer för mandatperioden 2023-2026 

 
Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå kommunrevisorer för 
mandatperioden 2023-2026. 
 
Förslag till beslut 
Harry Nilsson (S) föreslår att utse Jonny Gustafsson, Göte Olsson och Lars-Erik 
Wessbo till kommunrevisorer för mandatperioden 2023-2026. 
 
Valberedningen föreslår att delegera till ordföranden och vice ordföranden att ta 
kontakt med Ann Welander och Lars-Göran Karlsson inför kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-11-15 om de är villiga att arbeta som kommunrevisorer för 
mandatperioden 2023-2026. 

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

 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 

1. Jonny Gustafsson utses till kommunrevisor för mandatperioden 2023-2026. 
2. Göte Olsson utses till kommunrevisor för mandatperioden 2023-2026. 
3. Lars-Erik Wessbo utses till kommunrevisor för mandatperioden 2023-2026. 
4. Ordförande och vice ordförande delegeras rätt att ta kontakt med Ann 

Welander och Lars-Göran Karlsson inför kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-11-15 om de är villiga att arbeta som kommunrevisorer 
för mandatperioden 2023-2026. 

______ 
 
I kommunfullmäktige föreslår Ove Severin (KD) att utse Jonny Gustafsson, Göte 
Olsson, Lars-Erik Wessbo, Lars-Göran Karlsson och Ann Welander till 
kommunrevisorer för mandatperioden 2023-2026. 
 
Ove Severin (KD) föreslår Jonny Gustafsson som ordförande för 
kommunrevisionen för mandatperioden 2023-2026. 

 
Gunnar Andersson (M) föreslår Börje Aronsson som kommunrevisor från årsskiftet 
2023 för mandatperioden 2023-2026 samt stöttar Ove Severins (KD) förslag att 
utse Jonny Gustafsson till ordförande i kommunrevisionen. 
 
Mats Palm (S) undrar om det inte ska vara ett år mellan ett avslutat politiskt 
uppdrag tills inträde i revisionen då revisionen granskar föregående års utfall och 
prestationer. 
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Fortsättning KF § 173 
 
Gunnar Andersson (M) ser inga problem med att undanta en revisor från att 
revidera viss verksamhet eller nämnd på grund av risk för jäv under det första året. 
 
Andreas Johansson (M) menar att det är en ny mandatperiod vilket innefattar nya 
uppgifter.  

 
Alexander Strömborg (SD) yrkar bifall till Gunnar Anderssons (M) förslag. 
 
Mötet ajourneras. 
 
Thorbjörn Holgersson (C) yrkar på återremiss av ärendet. 

 
Centerpartiet yrkar på återremiss gällande valet av den sjätte medlemmen i 
kommunrevisionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Jonny Gustafsson, Göte Olsson, Lars-Erik Wessbo, Ann 
Welander och Lars-Erik Karlsson kan utses till kommunrevisorer för 
mandatperioden 2023-2026 och finner att så sker. 
 
Ordföranden frågar om Jonny Gustafsson kan utses till ordförande i 
kommunrevisionen för mandatperioden 2023-2026 och finner att så sker.  
 
Ordföranden frågar om ärendet avseende sjätte medlemmen i kommunrevisionen 
ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras och finner att ärendet avseende 
sjätte medlemmen i kommunrevisionen återremitteras till valberedningen. 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 

1. Jonny Gustafsson utses till kommunrevisor och ordförande i 
kommunrevisionen för mandatperioden 2023-2026. 

2. Göte Olsson utses till kommunrevisor för mandatperioden 2023-2026. 
3. Lars-Erik Wessbo utses till kommunrevisor för mandatperioden 2023-2026. 
4. Ann Welander utses till kommunrevisor för mandatperioden 2023-2026. 
5. Lars-Göran Karlsson utses till kommunrevisor för mandatperioden 2023-

2026. 
6. Ärendet avseende sjätte medlemmen i kommunrevisionen återremitteras till 

valberedningen. 
 ______ 

Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Valberedningen 
Kommunrevisorerna 
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KF § 174 
 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 
 

 Meddelanden DNR 

1 Granskning av kommunstyrelsens 
ärendeberedningsprocess 
 

KS 234/2022 200 
 
 

2 Revisorernas bedömning av 
delårsrapport 2022-08-31 
 

KS 11/2022 942 
 

3 
 

4 

Ny ersättare för ledamot/ersättare i 
kommunfullmäktige 
 
Sammanträdestider för 
regionfullmäktige återstoden av 2022 
och för helåret 2023 
 

KS 216/2022 111 
 
 
KS 260/2022 101 
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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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