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Sammanfattning 
Enligt samverkansnämnden ITs reglemente § 7 ska nämnden bestå av fyra ledamöter och 
fyra ersättare varav kommunerna vardera utser två ledamöter och två ersättare. Nämnden 
ska ha en ordförande samt en vice ordförande som, enligt kommunallagen, värdkommunens 
kommunfullmäktige ska utse. Respektive kommun äger rätt att lämna förslag på namn för 
uppdragen. Posten som ordförande ska rotera mellan kommunerna. 
 
Ulricehamns kommun är värdkommun för nämnden och ordförandeskapet ligger för denna 
mandatperiod på Ulricehamns kommun. I protokoll 2022-05-09 § 81 från Tranemo kommun 
föreslås Ulricehamns kommun att entlediga Anders Brolin (S) från sitt uppdrag som vice 
ordförande i samverkansnämnd IT från och med 2022-06-01. I protokoll 2022-05-09 § 81 
från Tranemo kommun föreslås kommunfullmäktige Ulricehamns kommun att utse Driton 
Bilalli (S) till ny vice ordförande i samverkansnämnd IT från och med 2022-06-01.  
 

Beslutsunderlag 
1 Protokoll - val av vice ordförande samverkansnämnd IT, Tranemo kommun KF 2022-05-

09 
 

Beslut lämnas till 
Samverkansnämnd IT 
Tranemo kommun 
Kansliet  
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Kommunsekreterare 

Kommunstyrelsens förvaltning 
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§ 81 Valärende - Anders Brolin (S) KS/2022:132 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Utser Driton Bilalli (S) till ny ordförande i följande; 

- kommunstyrelsen från och med 2022-06-01. 
- krisledningsnämnden från och med 2022-06-01. 
- överförmyndarnämnden från och med 2022-06-01. 
- styrelsen för Tranemo Forum AB från och med 2022-06-01. 

 Utser Driton Bilalli (S) till ny ledamot i samverkansnämnd personal från och med 
2022-06-01. 

 Föreslår kommunfullmäktige, Svenljunga kommun att entlediga Anders Brolin (S) 
från sitt uppdrag som vice ordförande för samverkansnämnd arbetsmarknad från 
och med 2022-06-01. 

 Föreslår kommunfullmäktige, Svenljunga kommun att utse Driton Bilalli (S) till ny 
vice ordförande i samverkansnämnd arbetsmarknad från och med 2022-06-01. 

 Föreslår kommunfullmäktige, Ulricehamns kommun att entlediga Anders Brolin (S) 
från sitt uppdrag som vice ordförande i samverkansnämnd IT från och med 2022-06-
01. 

 Föreslår kommunfullmäktige, Ulricehamns kommun att utse Driton Bilalli (S) till ny 
vice ordförande i samverkansnämnd IT från och med 2022-06-01. 

 Utser Driton Bilalli (S) från och med 2022-06-01 till följande; 

- ombud för Västtrafiks bolagsstämma. 
- ombud för Entreprenörsregionen. 
- ombud Kommuninvest föreningsstämma. 
- ombud Kommunassurans Syd AB:s bolagsstämma. 
- ledamot Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

 Noterar informationen att Driton Bilalli (S) tillträder som ledamot från och med 2022-
06-01 i följande stiftelser; 

- Ledamot Tranemo Sjukhjälps- och understödsfond 

- Ledamot Fritz och Ellen Claessons fond 

- Ledamot Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation 

- Ledamot Edit Anderssons fond 
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Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås 
av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, 
ska föregås av en barnkonsekvensanalys.  

Ärendet 
Anders Brolin (S) har 2022-03-11 inkommit med en skrivelse där han begär att bli entledigad 
från följande uppdrag från och med 2022-06-01; 
Kommunstyrelsens ordförande 
Ordförande allmänna utskottet 
Ordförande budgetutskottet 
Ordförande krisledningsnämnd 
Ordförande överförmyndarnämnd 
Vice ordförande samverkansnämnd arbetsmarknadsnämnd 
Ledamot samverkansnämnd Personal 
Vice ordförande samverkansnämnd IT 
Ordförande Tranemo Forum AB 
Ombud Västtrafiks bolagsstämma 
Ombud Entreprenörsregionen 
Ombud Kommuninvest föreningsstämma  
Ombud Kommunassurans Syd AB, bolagsstämma 
Ledamot Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Ledamot Tranemo Sjukhjälps- och understödsfond 
Ledamot Fritz och Ellen Claessons fond 
Ledamot Stiftelsen Uddebo och Tranemo Ungdomsdonation 
Ledamot Edit Anderssons fond 
 
Kommunfullmäktige har 2022-04-11 gett valberedningen i uppdrag att bereda ärendet för av 
samtliga poster.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Anders Brolin (S) 
Valberedningen §1, 2022-04-27 
Valberedningen §2, 2022-04-27 
Valberedningen §3, 2022-04-27 
Valberedningen §4, 2022-04-27 
Nominering Driton Bilalli (S) 
KF §67, 2022-04-11 

Beslutet skickas till 
Svenljunga kommun 
Ulricehamns kommun 
Hemsidan 
HR-funktionen 
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Kanslifunktionen 
Bolagsverket 
Västtrafik 
Entreprenörsregionen 
Kommuninvest 
Kommunassurans Syd AB 
Boråsregionen  
Ekonomifunktionen 

Status 
Avslutat 
 

 

 

 

 


