
~ ~ HERRLJUNGA K()MMUN 
~ J.' KOMMUNFULLMAKTIGE 

Plats och tid 

l Beslutande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under
skrifter 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokoll 

Underskrift 

sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-03 

Kommunhusets sessionssal, Herrljunga kl. 18.00-19.40 
Ajournering kl. 18.45- 19.1 O 

Christer Amnehammar (C) tjg.ers. för 
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Bo Naumburg (V) tjg.ers.för Terese Eneman (V) 

Magnus Jonsson (V) 
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l Justerandes s1gn 

'If 

KF§ 156 
Valberedningen§ 50 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-03 

DNR KS 188/2018 

Val av l:e vice ordförande i kommunfullmäktige 

Sammanfattning 

Sid 

3 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 november 2018 (KF§ 153) gavs 
valberedningen i uppdrag att föreslå en kandidat till posten som l :e vice ordförande 
i kommunfullmäktige till och med 2022-10-14. 

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

Björn Wilhelmsson (S). 

I kommunfullmäktige föreslår Gunnar Andersson (M) att Ronnie Rexwall (KV) 
väljs till l :e vice ordförande i kommunfullmäktige. 

Mats Palm (S) återtar socialdemokraternas förslag till l :e vice ordförande i 
kommunfullmäktige. 

Ordföranden frågar om Gunnar Anderssons (M) förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Ronnie Rexwall (KV) väljs till l :e vice ordförande i kommunfullmäktige till 

och med 2022-10-14. 

Utdragsbestyrkande 





III! HERRLJUNGA KOMMUN 
~ i7 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

KF§ 158 
Valberedningen§ 52 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-03 

DNR KS 188/2018 

Sid 

5 

Val av Iliedarnöter i kommunstyrelsen 2019-2022, samt ledamot 
i Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå Il ledamöter i kommun
styrelsen för mandatperioden 2019-2022, samt ledamot i Lokala pensionärs- och 
funktionshinderrådet 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
l. Tillledamöter i kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022 väljs: 

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

2. Till kommunstyrelsens ledamot i Lokala pensionärs- och funktionshinderrå
det för mandatperioden 2019-2022 väljs den som väljs till kommunstyrel
sens ordförande. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
J. Till ledamöter i kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022 väljs : 

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

Utdragsbestyrkande 
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Juslerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2018-12-03 6 

F ortsättning KF § 15 8 

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

Utdragsbestyrkande 

If( 
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Justerandes s1gn 

KF§ 159 
Valberedningen§ 53 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-03 

DNRKS 188/2018 

Val av 11 ersättare i kommunstyrelsen 2019-2022 

Sammanfattning 

Sid 

7 

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. 

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

Ersättare 
Lise-Lotte Hellstadius (S) 
Magnus Fredriksen (S) 
Magnus J ansson (V) 
Håkan Körberg (L) 
Christina Abrahamsson (M) 
Kent Johansson (KV) 
Jacob Brendelius (SD) 
Tommy Thulin (SD) 
Nielas Emanuelsson (C) 
Simon Fredriksson (C) 
Peter Artman (KD) 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Till ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022 väljs : 

Ersättare 
Lise-Lotte Hellstadius (S) 
Magnus Fredriksen (S) 
Magnus J ansson (V) 
Håkan Körberg (L) 
Christina Abrahamsson (M) 
Kent Johansson (KV) 
Jacob Brendelius (SD) 
Tommy Thulin (SD) 
Nielas Emanuelsson (C) 
Simon Fredriksson (C) 
Peter Artman (KD) 

;;fl 
Utdragsbestyrkande 
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1( 

KF§ 160 
Valberedningen§ 54 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-03 

DNR KS 188/2018 

Val av ordförande i kommunstyrelsen 2019-2022 

Sammanfattning 

Sid 

8 

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. 

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

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

mandatperioden 2019-2022. 

I kommunfullmäktige bifaller Ronnie Rexwall (KV), Christer Amnehammar (C), 
Ingemar Kihlström (KD) och Jacob Brendelius (SD) valberedningens förslag till 
beslut. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Gunnar Andersson (M) väljs till ordförande i kommunstyrelsen tillika 

ordförande i Folkhälsopolitiska rådet, ordförande tillika sammankallande i 
Plankommitten samt ordförande i krisledningsnämnden för mandatperioden 
2019-2022. 

Utdragsbestyrkande 
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Juslerandes s1gn 

11{ 

KF§ 161 
Valberedningen§ 55 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-03 

DNR KS 188/2018 

Sid 

9 

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 ord
förande i kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022. Den som väljs till l :e 
vice ordförande i kommunstyrelsen ska också utses tillledamot i Plankommitten. 

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

mandatperioden 2019-2022. 

I kommunfullmäktige bifaller Gunnar Andersson (M), Fredrik Svensson (KD) och 
Börje Aronsson (KV) valberedningens förslag till beslut. 

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

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Jessica Pehrson (C) väljs till l :e vice ordförande i kommunstyrelsen och 

ledamot i Plankommitten för mandatperioden 2019-2022. 

Uldragsbeslyrkande 
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Juslerandes s1gn 

KF§ 162 
Valberedningen§ 56 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-03 

DNR KS 188/2018 

S1d . 

lO 

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

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

mandatperioden 2019-2022. 
2. Förslag till ersättare för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen lämnas på 

kommunfullmäktiges sammanträde den 3 december 2018. 

I kommunfullmäktige bifaller Bo Naumburg (V) och Elin Alavik (L) 
valberedningens förslag till beslut. 

Harry Nilsson (S) föreslår att Elin Alavik (L) väljs till ersättare för 2:e 
vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Ordföranden frågar om valberedningens förslag till ordförande i kommunstyrelsen 
antas och finner att så sker. 

Ordförande frågar om Harry Nilssons (S) förslag till 2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Mats Palm (S) väljs till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen tillika 

ersättare i Folkhälsopolitiska rådet, ledamot i Plankommitten samt vice 
ordförande i krisledningsnämnden för mandatperioden 2019-2022. 

2. Elin Alavik (L) väljs till ersättare för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
för mandatperioden 2019-2022. 

Uidragsbeslyrkande 
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Juslerandes s1gn 

'2!\ 

KF§ 164 
Valberedningen§ 58 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-03 

DNR KS 188/2018 

Sid. 

13 

Val av llledamöter samt ersättare, ordförande och vice 
ordförande 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 utses till 
ledamot i Folkhälsopolitiska rådet. Den som väljs till vice ordförande i 
bildningsnämnden ska också utses till ersättare i Folkhälsopolitiska rådet. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
l. 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) 
Nielas 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) väljs till ordfårande i bildningsnämnden tillika ledamot 
i Folkhälsopolitiska rådet för mandatperioden 2019-2022. 

3. Bert-Åke Johansson (S) väljs till vice ordförande i bildningsnämnden tillika 
ersättare i Folkhälsopolitiska rådet för mandatperioden 2019-2022. 

I kommunfullmäktige föreslår Börje Aronsson (KV) att för Kommunens väl utse 
Marco Glad (KV) till ersättare i bildningsnämnden. 

Ordföranden frågar om valberedningens förslag tillledamöter i bildningsnämnden 
antas och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om valberedningens förslag till ersättare med Börje Aronssons 
(KV) tilläggsförslag i bildningsnämnden antas och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om valberedningens förslag till ordförande i bildningsnämnden 
antas och finner att så sker. 
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Juslerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-03 

Fortsättning KF § 164 

Ordföranden frågar om valberedningens förslag till vice ordförande i 
bildningsnämnden antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE$ BESLUT 

Sid. 

14 

l. Tillledamöter 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) 
Nielas Emanuelsson (C) 

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

2. Christina Glad (KV) väljs till ordförande i bildningsnämnden tillika ledamot 
i Folkhälsopolitiska rådet för mandatperioden 2019-2022. 

3. Bert-Åke Johansson (S) väljs till vice ordförande i bildningsnämnden tillika 
ersättare i Folkhälsopolitiska rådet för mandatperioden 2019-2022. 

Ajournering! 

Utdragsbestyrkande 
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KF§ 165 
Valberedningen§ 59 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-03 

DNR KS 188/2018 

Sid. 

15 

Val av 7 ledamöter samt ersättare, ordförande och vice ordförande 
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 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. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
l. Till ledamöter och ersättare i tekniska nämnden för mandatperioden 2019-

2022 väljs: 
Ledamöter 
Jarl Barkenfelt (S) 
Jan Bengtsson (S) 
Lilli-Ann Grindsiö (M) 
Börje 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 (K V) 
Peter Muller (SD) 
Thomas Örn Karlsson (C) 

2. Börje Aronsson (KV) väljs till ordförande i tekniska nämnden tillika leda
mot i Folkhälsopolitiska rådet och Plankommitten samt ordförande i Trygg
hets- och trafiksäkerhetsrådet för mandatperioden 2019-2022. 

3. Jarl Barkenfel t (S) väljs till vice ordförande i tekniska nämnden tillika ersät
tare i Folkhälsopolitiska rådet samt ledamot i Plankommitten för mandatpe
rioden 2019-2022. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag tillledamöter 
i tekniska nämnden antas och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om valberedningens förslag till ersättare i tekniska nämnden 
antas och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om valberedningens förslag till ordförande i tekniska nämnden 
antas och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om valberedningens förslag till vice ordförande i tekniska 
nämnden antas och finner att så sker. 

~~--~-------------------------------.--~~~~---------------------------Justerandes s1gn Utdragsbestyrkande 
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Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 

2018-12-03 16 

Fortsättning KF § 165 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Till ledamöter och ersättare i tekniska nämnden för mandatperioden 2019-

2022 väljs: 
Ledamöter 
Jarl Barkenfett (S) 
Jan Bengtsson (S) 
Lilli-Ann Grindsiö (M) 
Börje 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) 

l. Börje Aronsson (KV) väljs till ordförande i tekniska nämnden tillika 
ledamot i Folkhälsopolitiska rådet och Plankommitten samt ordförande i 
Trygghets- och trafiksäkerhetsrådet för mandatperioden 2019-2022. 

2. Jarl Barkenfelt (S) väljs till vice ordförande i tekniska nämnden tillika 
ersättare i Folkhälsopolitiska rådet samt ledamot i Plankommitten för man
datperioden 2019-2022. 

!If 
Utdragsbestyrkande 



! ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ V KOMMUNFULLMÄKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KF 9 166 
Valberedningen§ 37 

Sammanträdesdatum 

2018-12-03 

DNR KS 188/2018 

Sid 

17 

Val av 5 ledamöter samt ersättare, ordförande och vice ordförande 
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. 

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

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
Till ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden för mandatperioden 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) 

l. Hans Malmquist (M) väljs till ordförande i bygg- och miljönämnden tillika 
ledamot i Folkhälsopolitiska rådet samt vice ordförande i Plankommitten för 
mandatperioden 2019-2022. 

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

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag till ledamöter 
i bygg- och miljönämnden antas och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om valberedningens förslag till ersättare i bygg- och 
miljönämnden antas och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om valberedningens förslag till ordförande i bygg- och 
miljönämnden antas och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om valberedningens förslag till vice ordförande i bygg- och 
miljönämnden antas och finner att så sker. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid. 

2018-12-03 18 

F ortsättning KF § 166 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Tillledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden för mandatperioden 

2019-2022 väljs: 
Ledamöter 
Ronny Norrman (S) 
J onas 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) 

1. Hans Malmquist (M) väljs till ordförande i bygg- och miljönämnden tillika 
ledamot i Folkhälsopolitiska rådet samt vice ordförande i Plankommitten för 
mandatperioden 2019-2022. 

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

~l 
Utdragsbestyrkande 



H ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ l' KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes s1gn 

KF§ 167 
Valberedningen§ 60 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-03 

DNR KS 188/2018 

Sid 

19 

Val av 5 ledamöter samt ersättare, ordförande och vice ordförande 
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 eller 
vid behov ur ett annat politiskt organ i Herrljunga kommun. Ordförande och l :e 
vice ordförande i kommunstyrelsen väljs till ordförande respektive vice ordförande 
i krisledningsnämnden. 

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 l :e vice ordförande i kommunstyrelsen. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag tillledamöter 
i krisledningsnämnden antas och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om valberedningens förslag till ersättare i krisledningsnämnden 
antas och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om valberedningens förslag till ordförande i 
krisledningsnämnden antas och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om valberedningens förslag till vice ordförande i krislednings
nämnden antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Till ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden för mandatperioden 

2019-2022 väljs: 
Ledamöter 
Gunnar Andersson (M) 
Mats Palm (S) 

$/l Utdragsbestyrkande 

Ersättare 
Fredrik Svensson (KD) 
Elin Alavik (L) 



!! !; HERRLJUNGA KOMMUN 
';l l' KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-03 

Fortsättning KF§ 167 

Ronnie Rexwall (KV) 
Jessica Pehrson (C) 
Jimmie Stranne (SD) 

Kari Hellstadius (S) 
Kerstin Johansson (S) 
Lennart Ottosson (KV) 

Sid. 

20 

2. Till ordförande i krisledningsnämnden för mandatperioden 2019-2022 väljs 
Gunnar Andersson (M) som är ordförande i kommunstyrelsen. 

3. Till vice ordförande i krisledningsnämnden för mandatperioden 2019-2022 
väljs Mats Palm (S) som är l :e vice ordförande i kommunstyrelsen. 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ .., KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes s•gn 

KF§ 168 
Valberedningen§ 39/70 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-03 

DNR KS 188/2018 

Sid 

21 

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

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå 5 ledamöter och ersättare till 
valnämnden för mandatperioden 2019-2022. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
l. Till ledamöter 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 (KD) 
Lillemor Fritioff (V) 
Sven Åke Alavik (L) 

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). 

I kommunfullmäktige föreslår Ove Severin (KD) byte av ledamot i valnämnden 
från Birger Lundeli (M) till Göran Lindgren (M). 

Andreas Molin (C) föreslår att för Centerpartiet utse Agneta Svensson (C) som 
ersättare i valnämnden. 

Ordföranden frågar om valberedningens förslag tillledamöter i valnämnden med 
Ove Severins (KD) ändringsförslag antas och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om valberedningens förslag till ersättare i valnämnden med 
Andreas Molins (C) tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om valberedningens förslag till ordförande i valnämnden antas 
och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om valberedningens förslag till vice ordförande i valnämnden 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Till ledamöter och ersättare i valnämnden 2019-2022 väljs : 

Ledamöter Ersättare 
Axel Roselius (S) Tomas Svennberg (S) 

Utdragsbestyrkande 





ii i! HERRLJUNGA KOMMUN 
~, KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes s1gn 

KF§ 169 
Valberedningen§ 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-03 

DNR KS 188/2018 

Sid. 

23 

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

Ärendet utgår och upptas igen nästkommande fullmäktigesammanträde. 

Utdragsbestyrkande 



~ !; HERRLJUNGA KOMMUN 
"' V KOM MUNFULLMÄKTIGE 

Justerandes s1gn 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid . 

2018-12-03 24 

KF § 170 DNR KS 188/2018 
V al beredningen § 62 

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

Ärendet utgår och upptas igen nästkommande fullmäktigesammanträde. 

;f l 
Utdragsbestyrkande 



Bl! HERRLJUNGA KOMMUN 
~ ~ KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Juslerandes s1gn 

KF§ 171 
Valberedningen§ 42/63 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-03 

DNR KS 188/2018 

Sid. 

25 

Val av 5 ledamöter i stiftelsen Herrljunga Industrilokaler 2019-
2022 (org.nr. 864000-0892) 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå styrelse för stiftelse Herrljunga 
industrilokaler ( org.nr. 864000-0892) för mandatperioden 2019-2022. 

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

datperioden 2019-2022, väljs följande ledamöter: 

Mikael Källström (S) 
Alf Sanfridsson (C) 
Bengt Ottosson (M) 
Ronny Andreasson (KV) 
Per Olof Gustafsson (L) 

2. Till ordförande väljs Bengt Ottosson (M). 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag tillledamöter 
i stiftelsen Herrljunga industrilokaler antas och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om valberedningens förslag till ordförande i stiftelsen Herr
ljunga industrilokaler antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE$ BESLUT 
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) 
Per Olof Gustafsson (L) 

2. Till ordförande väljs Bengt Ottosson (M) för mandatperioden 2019-2022 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ V KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes sign 

KF§ 172 
Valberedningen§ 43 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-03 

DNR KS 188/2018 

Val av överförmyndare och ersättare 2019-2022 

Sammanfattning 

S1d. 

26 

Valberedningen ska föreslå ordinarie och ersättande överförmyndare i Herrljunga 
kommun för mandatperioden 2019-2022. 

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

20 l 9-2022 väljs Gun Carlsson (UP AR). 
2. Till ersättande överförmyndare i Herrljunga kommun för mandatperioden 

2019-2022 väljs Katarina Johansson (UPAR). 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Till ordinarie överförmyndare i Herrljunga kommun för mandatperioden 

2019-2022 väljs Gun Carlsson (UPAR). 
2. Till ersättande överförmyndare i Herrljunga kommun för mandatperioden 

2019-2022 väljs Katarina Johansson (UPAR). 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ V KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes s1gn 

cK -

KF§ 173 
Valberedningen§ 64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-03 

DNR KS 188/2018 

S1d. 

27 

Val av ledamot och ersättare till Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbunds direktion 2019-2022 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå ledamot och ersättare i 
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbunds direktion för mandatperioden 2019-
2022. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
l. Kommunstyrelsens ordförande väljs tillledamot i Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbunds direktion. 
2. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande väljs till ersättare i Boråsregionen 

sjuhärads kommunalförbunds direktion. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Gunnar Andersson (M) väljs tillledamot i Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbunds direktion. 
2. Mats Palm (S) väljs till ersättare i Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbunds direktion. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ IV KOMMUNFULLMAKTIGE 

r Justerandes Slgn 

l ·tf)( 

KF§ 174 
Valberedningen§ 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-03 

DNR KS 188/2018 

Sid. 

28 

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 revisor, men 
det är inte obligatoriskt. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
l. De av valberedningen föreslagna revisorerna tillfrågas om de har möjlighet 

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

l kommunfullmäktige frågar ordföranden om ärendet bordläggs och upptas igen 
nästkommande fullmäktigesammanträde och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Ärendet bordläggs och upptas igen nästkommande fullmäktigesamman

träde. 

Utdragsbestyrkande 



~ !; HERRLJUNGA KOMMUN 
~ V KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes s1gn 

KF§ 175 
Valberedningen§ 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-03 

DNR KS 188/2018 

Sid . 

29 

Val av representant i Sjuhärads samordningsförbund 2019-2022 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå representant till Sjuhärads 
samordningsförbund för mandatperioden 2019-2022. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
l. Mats Palm (S) väljs till representant i Sjuhärads samordningsförbund för 

mandatperioden 2019-2022. 

I kommunfullmäktige föreslår Ove Severin (KD) att Eva Larsson (C) väljs till 
representant i Sjuhärads samordningsförbund med motiveringen att 
ordförande i socialnämnden är den som får representera Herrljunga kommun. 

Ordföranden frågar om Ove Severins (KO) förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Eva Larsson (C) väljs till representant i Sjuhärads samordningsförbund för 

mandatperioden 2019-2022. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA K~_MMUN 
~ .... IJ.' KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes s1gn 

KF§ 176 
Valberedningen § 67 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-03 

DNR KS 188/2018 

Sid. 

30 

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

Sammanfattning 
Valberedningen ska föreslå ordinarie ledamot och ombud samt ersättare i för 
Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden mandatperioden 2019-2022. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
l. Hans Malmquist (M) väljs till ordinarie ledamot tillika ombud i Vattenrådet 

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

tillflöden för mandatperioden 2019-2022. 

r kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Hans Malmquist (M) väljs till ordinarie ledamot tillika ombud i Vattenrådet 

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

tillflöden för mandatperioden 2019-2022. 

Utdragsbestyrkande 



H C! HERRLJUNGA KOMMUN 

~fP KOMMUNFULLMAKTIGE 

Justerandes s1gn 

KF§ 177 
Valberedningen§ 68 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-03 

DNRKS 188/2018 

Sid 

31 

Val av 4 gode män vid lantmäteriförrättningar 2019-2022 

Sammanfattning 
Valberedningen ska föreslå fyra gode män vid lantmäteriförrättningar under man
datperioden 2019-2022. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
l. Hans Malmquist (M) väljs till god man vid lantmäteriförrättning med ansvar 

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

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

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

ansvar jord/skogsbruk för mandatperioden 2019-2022. 

r kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Hans Malmquist (M) väljs till god man vid lantmäteriförrättning med ansvar 

för tätort och jord/skogsbruk för mandatperioden 2019-2022. 
2. Ingernar Gustavsson (KV) väljs till god man vid lantmäteriförrättning med 

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

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

ansvar jord/skogsbruk för mandatperioden 2019-2022. 

~l 
Utdragsbestyrkande 



rJ (! HERRLJUNGA KOMMUN 

\3l' KOMMUNFULLMAKTIGE 

KF§ 178 
Valberedningen§ 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-03 

DNR KS 188/2018 

Val av borgerlig vigselförrättare 2019- 2022 

Sammanfattning 

Sid 

32 

Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå borgerlig vigselförrättare för 
mandatperioden 2019-2022. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
l. Ulla Wendel (S) och Birgitta Saunders (UP AR) välj s till borgerliga 

vigselförrättare. 

Ajournering! 

I kommunfullmäktige upplyser Andreas Johansson (M) om att Birgitta Saunders 
redan utsetts som vigselförrättare för mandatperioden 2019-2022. 

Ordföranden frågar om Ulla Wendel (S) utses som den andra vigselförrättaren för 
mandatperioden 2019-2022 och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
l. Ulla Wendel (S) väljs till den andra borgerliga vigselförrättare för 

mandatperioden 2019-2022. 

~----------------------- ------------.--~~~~- ------------------------Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



H ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ l' KOMMUNFULLMAKTIGE 

Juslerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-03 

KF§ 179 DNR KS 188/2018 
V al beredningen § 22 

Val av begravningsombud 2019-2022 

Sammanfattning 

Sid. 

33 

Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå begravningsombud för 
mandatperioden 2019-2022. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
l. Håkan Körberg (L) väljs till begravningsombud för mandatperioden 2019-

2022. 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Håkan Körberg (L) väljs till begravningsombud för mandatperioden 2019-

2022. 

Uldragsbeslyrkande 

L 



D ~ HERRLJUNGA KOMMUN 
~ ., KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Juslerandes s1gn 

2f 

KF~ 180 
Valberedningen~ 69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-03 

DNR KS 188/2018 

Sid. 

34 

Ordning för inkallande av ersättare till nämnder och styrelser 

Sammanfattning 
Valberedningen ska lämna förslag på inkallandeordning av ersättare till nämnder 
och styrelser. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
l. Följande inkallelseordning fastställs: 

PARTI l 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 

8 

v 

L 

v 

I kommunfullmäktige föreslår Mats Palm (S) att Centerpartiet läggs till kolumn 4 
för socialdemokraterna. 

Ordföranden frågar om valberedningens förslag till beslut med Mats Palms (S) 
tilläggsförslag antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. Följande inkallelseordning fastställs : 

PARTI l 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 c 

t- re SD SD KV KD M L s v 
- -v v s L c 
- __ ._ 

Utdragsbestyrkande 
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Förtydligande beslut angående mandatperioden för 
styrelseledamöter i Herrljunga kommuns kommunala bolag 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige utsåg ledamöter till Nossan Förvaltnings AB:s (org.nr. 
556637-5746) styrelse på sammanträdet den lO mars 2015 (KF§ 30). I beslutet står 
att ledamöterna utsågs för mandatperioden 2015-2018. För att förtydliga att styrel
seledamöterna sitter kvar till och med ordinarie bolagsstämma den 15 april 2019 fö
reslås 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 beslutet står att 
ledamöterna utsågs för mandatperioden 2015-2018. För att förtydliga att styrelsele
damöterna sitter kvar till och med ordinarie bolagsstämma 2019 föreslås kommun
fullmäktige fatta ett förtydligande beslut. 

Kommunfullmäktige utsåg ledamöter till Herrljunga Elektriska AB (org.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 bolags
stämma 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 
l. De ledamöter som valdes till Nossan Förvaltnings AB:s (org.nr. 556637-

5746) styrelse den lO mars 2015 (KF§ 30) sitter kvar till och med ordinarie 
bo lagsstämma den 15 ap r i l 2 O l 9. 

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

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

Utdragsbestyrkande 
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F ortsättning KF § 181 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om valberedningens förslag till beslut 
antas och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGEs BESLUT 
l. De ledamöter som valdes till Nossan Förvaltnings AB:s (org.nr. 556637-

5746) styrelse den10mars 2015 (KF§ 30) sitter kvar till och med ordinarie 
bolagsstämma den 15 april2019. 

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

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

Utdragsbestyrkande 
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KF§ 182 DNR KS 230/2018 

Motion om förändring av uthyrningsavgifterna i våra fridisanlägg
ningar 

Sammanfattning 
Bo Naumburg (V) lämnar in följande motion under sammanträdet; 
" Den 2017-06-08fattade tekniska nämnden beslut om attförändra avgifterna i 
kommunens.fdt;dsanläggningar. En av anledningarna till beslutet var att man vill 
prioriterafdrst och.fi-ämst ungdomsföreningar samt seniorfdreningar och övriga 
föreningar. Däremot har man höjt uthyrningen krafiigtför privatpersoner och.fhre
tag. Inriktningen att stödja ungdom~föreningar och inte höjerför seniorföreningar 
stödjer vi. Men att höja så kru,ftigtfor privatpersoner är hon··ihelt Och strider mor 
hur vi skall .få hefhlkningen att röra sig mer.! kommunens årsredovisning/hr 20 J 6 
skriver man om hur viktigt det är med.fi··iskvurdför attfc"r personalen alf mä hra. 
Denna syn delar vi men det är viktigtfor alla invånare i kommunen. 

Folkhälsomyndigheten har i sin årsrapporl skrivet Att hälsan i Sverige är god sett 
ur ett glohall per,\pektiv och i .flera avseende blir den bättre. Samtidigt är hälsan 
intejämntfördelad och (~jämlikheten mellan grupper ökar. 
Vidare skriver man att 

• Hälsan är sämreju lägre socioekonomisk position man har. 
• Ohälsan är nästan genomgående större bland personer med/drgymnasial 

utbildning 
• Detfinns tecken på att den psykiska ohälsan ökarframför allt bland unga 

Övervikt ochfetma är ett växandefolkhälsoproblem Ungefår hä(ften (51%) av be
fblkningen i åldern 16-84 år är idag överviktiga eller lider av fetma. Andelen är 
större bland män än kvinnor statistiken visar att andelen överviktiga och personer 
medfetma ökade under perioden 2006-2016. Orsakerna är säkert många till ök
ningen. 
Att i detta läge närfler har stillasittande arbete, ungdomen rör sig mindre, gym
nastiken i skolorna minskar osv, närfler istället behöver ut och röra på sig rimmar 
det dåligt att höja hyrorna kraftigtför privatpersoner ochf6retagen. Om ettfhretag 
skulle vilja ordnafriskvårds aktiviteter åt de anställda kommer en avgiftshöjning 
att/å motsatt effekt. Man kanske vill ordna en kickoff eller liknande då väljer man 
något annat Om en barnfamilj skulle vilja hyra en av kommunens hallarför 
en familjeaktivitet ex. födelsedagskalas så kommer också en så krafiig höjning av 
avg(fien att få motsatt effekt. Vilket kan leda till attfler blir stillasittande i stället 
.fhr attfler rör på sig och därmed minska övervikten i samhället och motverka sjuk
domar. 

KrafiiK hyresökning ökar också ojämlikheten mellan grupper. Beslut i kommunen 
hörfattas så attflerfår möjlighet att röra på sig och öka hälsan och inte tvärtom 

Där/drföreslår vi att: 
• Den beslutade höjningen slopas'' 

. 
~ ~l 

Utdragsbestyrkande 
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Fortsättning KF § 182 

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om motionen överlämnas till tekniska 
nämnden för beredning och finner att så sker. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT 
l . Motionen överlämnas till tekniska nämnden för beredning. 

~ l 
Utdragsbestyrkande 




