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2019-02-07 3 

V al beredningen § 7 

Val av ordförande i revisionen 2019-2022 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå sex kommunrevisorer för 
mandatperioden 2019-2022. Bland dessa ska en person föreslås till ordförande. 
Kommunfullmäktige valde den 3 december 2018 sex kommunrevisorer (KF § 
157), men ingen ordförande utsågs. Valberedningen ska därför lämna ett förslag 
till ordförande i revisionen till kommunfullmäktige. Vid valberedningens sam
manträde den 23 januari 2019 (Valberedningen § 1) beslutades att valberedning
ens presidium skulle tala med revisorerna om val av ordförande i revisionen och 
lämna förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2019 om 
valberedningen inte sammanträder innan dess. 

Förslag till beslut 
Ove Severin (KD) föreslår Jonny Gustafsson (UPAR) till ordförande i revision
en. 

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

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Till ordförande i revisionen för mandatperioden 2019-2022 väljs Jonny 

Gustafsson (UP AR). 

Uldragsbeslyrkande 
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V al beredningen § 8 DNR KS 162/2018 

Val av ledamot och ersättare till kommunalförbundet Tolkför
medling Västs direktion 2019-2022 

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose med
lemmarnas behov av språktalk- och översättningstjänster. Valberedningen ska till 
kommunfullmäktige föreslå en ledamot och en ersättare till Tolkförmedling 
Västs direktion för mandatperioden 2019-2022. Ledamot och 
ersättare ska enligt 9 kap. 7 § i kommunallagen vara invald i fullmäktige. Vid 
valberedningens sammanträde den 23 januari 2019 (Valberedningen§ 3) 
hänsköts ärendet till dagens sammanträde och frågan om att hitta lämpliga perso
ner för uppdraget väcktes i partigrupperna. 

Förslag till beslut 
Ove Severin (KD) föreslår Gunnar Andersson (M) till ledamot i kommunalför
bundet Tolkförmedling Västs direktion för mandatperioden 2019-2022. 

Ove Severin (KD) föreslår Mats Palm (S) till ersättare i kommunalförbundet 
Tolkförmedling Västs direktion för mandatperioden 2019-2022. 

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

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
1. Till ledamot i kommunalförbundet Tolkförmedling Västs direktion för 

mandatperioden 2019-2022 väljs Gunnar Andersson (M). 
2. Till ersättare i kommunalförbundet Tolkförmedling Västs direktion för 

mandatperioden 2019-2022 väljs Mats Palm (S). 

Utdragsbestyrkande 
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Valberedningen§ 9 

Val av ytterligare 3 ledamöter samt ordförande i styrelsen för 
Herrljungabostäder AB (org.nr. 556508-0909) 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå styrelse för Herrljungabostä
der AB (arg.nr. 556508-0909) för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till 
och med ordinarie bolagsstämma 2023. Vid valberedningens sammanträde den 
23 januari 2019 (Valberedningen§ 4) beslutade beredningen att för fullmäktige 
föreslå Bert-Åke Johansson (S) och Finn Svensson (L) till ledamöter. Valbered
ningen ska således föreslå ytterligare tre ledamöter och en ordförande. 

Förslag till beslut 
Hans Malmquist (M) föreslår Karin Carlsson (M) till ledamot. 

Ronnie Rexwall (KV) föreslår Kent Johansson (KV) till ledamot. 

Andreas Molin (C) föreslår Ragnar Emanuelsson (C) till ledamot. 

Hans Malmquist (M) föreslår Karin Carlsson (M) till ordförande. 

Inger Gustavsson (L) föreslår Finn Svensson (L) till ordförande. 

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

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

Ordföranden redogör för vilka krav som gäller för valsedlarna. 

Justerare Harry Nilsson (S) utses till rösträknare. 

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

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

Omröstningsresultat 
Med 5 röster för Hans Malmquists (M) förslag och 3 röster för Inger Gustavssons 
(L) förslag finner ordföranden att valberedningen beslutar i enlighet med Hans 
Malmquists (M) förslag. 

Uldragsbestyrkande 
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Fortsättning valberedningen§ 9 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
I. Till styrelsen för Herrljungabostäder AB (org.nr. 556508-0909) för tiden 

efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolagsstämma 
2023 väljs: 
Karin Carlsson (M) 
Kent Johansson (KV) 
Ragnar Emanuelsson (C) 

2. Till ordförande för Herrljungabostäder AB (org.nr. 556508-0909) för ti
den efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolags
stämma 2023 väljs Karin Carlsson (M). 

Utdragsbeslyrkande 
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Valberedningen§ 10 

Val av ytterligare 3 ledamöter i styrelsen för Herrljunga Elekt
riska AB (org.nr. 556006-9816) med dotterbolag 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå styrelse för Herrljunga Elekt
riska AB (org.nr. 556006-9816) för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till 
och med ordinarie bolagsstämma 2023. Vid valberedningens sammanträde den 
23 januari 2019 (Valberedningen § 5) beslutade beredningen att för fullmäktige 
föreslå Claes Unosson (UPAR), Jacob Brendelius (SD), Ann-Mari Johansson (S) 
och Erik Alavik (L) till ledamöter i Herrljunga Elektriska AB med dotterbolag. 
Till ordförande föreslogs Claes Unosson (UPAR). Valberedningen ska således 
föreslå ytterligare tre ledamöter. 

Förslag till beslut 
Hans Malmquist (M) föreslår Johan Martinsson (M) till ledamot. 

Andreas Molin (C) föreslår Fredrik Johansson (C) till ledamot. 

Ove Severin (KD) föreslår Bo Fransson (UP AR) till ledamot. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslagen till ledamöter 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 2019 till och med or
dinarie bolagsstämma 2023 väljs: 
Johan Martinsson (M) 
Fredrik Johansson (C) 
Bo Fransson (UP AR) 

Utdragsbeslyrkande 
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Valberedningen§ 11 

Val av 3 ledamöter samt ordförande i styrelsen för Nossan För
valtningsaktiebolag (arg.nr. 556637-5746) 

Sammanfattning 
Valberedningen ska till kommunfullmäktige föreslå styrelse för Nossan Förvalt
ningsaktiebolag (org.nr. 556637-5746) för tiden efter ordinarie bolagsstämma 
2019 till och med ordinarie bolagsstämma 2023. Vid valberedningens samman
träde den 23 januari 2019 (Valberedningen § 6) hänsköts ärendet till dagens 
sammanträde. 

Förslag till beslut 
Hans Malmquist (M) föreslår Anders Andersson (M) till ledamot. 

Andreas Molin (C) föreslår Gunnar Ingvarsson (C) till ledamot. 

Harry Nilsson (S) föreslår Lena Bertilsson (S) till ledamot. 

Andreas Molin (C) föreslår Gunnar Ingvarsson (C) till ordförande. 

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

Ordföranden frågar om Andreas Molins (C) förslag till ordförande antas och fin
ner att så sker. 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige 
I. Till styrelsen för Nossan Förvaltningsaktiebolag (org.nr. 556637-5746) 

för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolags
stämma 2023 väljs: 
Anders Andersson (M) 
Gunnar Ingvarsson (C) 
Lena Bertilsson (S) 

2. Till ordförande för Nossan Förvaltningsaktiebolag (org.nr. 55663 7-5746) 
för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2019 till och med ordinarie bolags
stämma 2023 väljs Gunnar Ingvarsson (C). 

Utdragsbestyrkande 
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