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 ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Paragrafer 

Datum för  
anslags nedtagande 

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Sämsjön kl. 09.55-10.00, 11.05-11.10 

Beslutande 
Gunnar Andersson (M), ordförande 
Emma Blomdahl Wahlberg (C), 1:e vice 
ordförande 
Mats Palm (S), 2:e vice ordförande 
Jessica Pehrson (S) 
Peter Artman (KD) tjs. ers. för Fredrik 
Svensson (KD) 
Ronnie Rexwall (KV) 

   Lennart Ottosson (KV) 
Håkan Körberg (L) 
Kari Hellstadius (S)  
Kerstin Johansson (S)  
Alexander Strömborg (SD) tjs. ers. för Jacob 
Brendelius (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Lise-Lotte Hellstadius (S) 
Magnus Jonsson (V) 
 

 
Ior Berglund, kommundirektör 
Moa Andersson, nämndsamordnar 
Kaisa Lundqvist, ekonomichef § 46 
 
 
 
 
 

 
 

Kari Hellstadius (S) 

Kommunhuset, Herrljunga, omedelbar justering 
 46, 60 
Moa Andersson 

Gunnar Andersson 

Kari Hellstadius  

Kommunstyrelsen 

2022-03-21 

2022-03-21 2022-04-12 

Kommunkontoret, Herrljunga kommun 

Övriga deltagare 
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KS § 46 DNR KS 76/2022 679 
 
Nationaldagsfirande 6 juni 2022  
 
Sammanfattning 
Efter samtal med Herrljunga hembygdsförening har framkommit att föreningen 
och kommunen önskar återuppta firande av Sveriges nationaldag den 6 juni 
tillsammans. På grund av pandemin har firandet legat nere de senaste åren. 
Ceremonin att hälsa nya medborgare välkomna kan vara lämpligt att ske vid 
samma tillfälle. Och en inbjudan till de nya skall göras. För att kunna påbörja 
planeringsarbetet så snart som möjligt föreslår ordföranden omedelbar justering 
och att ärendet skickas vidare till kommunfullmäktige samma dag.  
 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2022-03-01 
 
Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
- Kommunfullmäktiges presidium ges i uppdrag att organisera firandet av 
nationaldagen 2022 tillsammans med Herrljunga hembygdsförening 
- Kommunstyrelsen anslår maximalt 75 tkr till firande medlen tas ur 
kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel     
- Paragrafen justeras omedelbart 

  
Mats Palm (S) föreslår ett tillägg i form av att kommunen organiserar gemensam 
transport för allmänheten från kommunhuset till hembygdsparken.  

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

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktiges presidium ges i uppdrag att organisera firandet av 
nationaldagen 2022 tillsammans med Herrljunga hembygdsförening 

2. Kommunstyrelsen anslår maximalt 75 tkr till firande medlen tas ur 
kommunstyrelsens konto för utvecklingsmedel. 

3. Kommunen organiserar gemensam transport för allmänheten från 
kommunhuset till hembygdsparken.  

 
Kommunstyrelsens beslut 

4. Paragrafen justeras omedelbart. 
______ 

Expedieras till: 
För kännedom till: 

Kommunfullmäktige 
Herrljunga hembygdsförening 
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KS § 60 DNR KS 97/2022 992 
 
Val av ombud och ersättare till Kommuninvests 
föreningsstämma 2022 
 
Sammanfattning 
Herrljunga kommun är medlemmar i Kommuninvest i Sverige AB. Torsdagen 
den 31 mars 2022 kl. 16.00 kallar Kommuninvest till ordinarie föreningsstämma. 
Kommuninvests föreningsstämma sker på Clarion Hotel Post i Göteborg, men 
det finns även möjlighet att delta digitalt. Kommunen har att till 
föreningsstämman utse ordinarie ombud. Anmälan sker via 
www.kommuninvest.se/stamma senast den 28 mars. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-03-15  
Kallelse till föreningsstämma 2022 från Kommuninvest daterad 2022-03-14 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Namn Namn (parti) väljs till Herrljunga kommuns ombud vid 
Kommuninvests föreningsstämma den 31 mars 2022.  

• Paragrafen justeras omedelbart. 
  
Jessica Pehrson (C) nominerar Ronnie Rexwall (Kv) till Herrljunga kommuns 
ombud vid Kommuninvest föreningsstämma den 31 mars 2022.  

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

• Ronnie Rexwall (Kv) väljs till Herrljunga kommuns ombud vid 
Kommuninvests föreningsstämma den 31 mars 2022.  

• Paragrafen justeras omedelbart. 
______ 
 

Expedieras till: 
 

Kommuninvest 
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