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IT Enheten informerar
2022-05-17

Ärende 1



Digitaliseringsgrupperingen

• Bygglov – vad har vi gjort och hur ser det ut just nu.
• Vi välkomnar vår digitaliseringsledare Anna och 

våra fantastiska utvecklare Aiste, Naoya och 
Mehrdad välkomna.

Ärende 1



Digitaliseringsgrupperingen

• Anna Bengtsson – Digitaliseringsledare
• Mehrdad Badeie – utvecklare, projektanställning 1 

år med start 28 maj.
• GIS – Marie kommer vara med i våra möten
• Ekonomi – Niklas Lundin kommer vara med i våra 

möten
• Mötesytor och forum med våra 

verksamhetsutvecklare

Ärende 1



Offentlig sektors digitalisering: Att 
leda digital transformation

• Göteborgs Regionen tillsammans med Göteborgs 
Universitet 

• Ior, Sandra, Annika och jag från KLG
• Anna Bengtsson och Helen Svantesson från IT

• Digital mognad – Var står Vårgårda och Herrljunga 
mot snittet i riket?

Ärende 1



Digital Mognad Vårgårda- Herrljunga
Ärende 1



Bollebyggd
Ärende 1



Borås
Ärende 1



Alingsås
Ärende 1



Systemförvaltningsgruppering
• Vi tar in små som stora förvaltningsansvar till IT enheten
• Helen Svantesson blir ansvarig för grupperingen
• Först ut är Lön och vi har påbörjat samtal med Agneta 

Salkvist.
• Verksamheterna väldigt positiva
• Benchmarking pågår hur andra kommuner/organisationer 

jobbar med detta.

Ärende 1



Inventering
• Den 16 maj börjar Kim på IT enheten. Kim kommer från 

AME i Herrljunga
• Kim kommer tillsammans med Linus börja jobba med 

inventering av vår konferens/skolutrustning.
• De kommer också passa på att inventera våra 

arbetsplatser så att vi vet vilken invensterring vi behöver 
göra i skärmar, dockningsstation mm när vi byter datorer.

Ärende 1



Uppföljning ny fördelningsmodell IT
• Var står vi just nu?

• Vad vill vi uppnå?

Ärende 1
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Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Månadsuppföljning 2022-04-30 Gemensam service IT/Växel/Telefoni 
 
Sammanfattning 
Prognosen för året kvarstår med ett underskott i driften på 4 950 tkr. Investeringar prognos 
enligt budget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-09 
Månadsrapport per 2022-04-30 Gemensam service IT/Växel/Telefoni 
 
Förslag till beslut 
• Månadsrapport per 2022-04 30 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni 

godkänns.  
 
 
Jenny Andersson 
Controller 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Kommunstyrelsen i respektive kommun 

Ärende 2



 

 
SERVICENÄMND 
IT/VÄXEL/TELEFONIS 
FÖRVALTNING 
Jenny Andersson 

 
Tjänsteskrivelse  

2022-05-09 
DNR ITVT 2/2022 942  

Sid 2 av 2 
 

Bakgrund 
Enligt gällande verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska förvaltningen upprätta en 
månadsuppföljning som ska presenteras för nämnden. Uppföljningen ska för driften 
redovisa budget och prognos för helår samt budget och prognos helår för investeringar. Vid 
prognostiserat underskott ska åtgärder presenteras för att korrigera förväntat underskott. 
Konsekvenser av presenterade åtgärder ska redovisas. 
Månadsuppföljning ska göras per februari, april, juli och oktober 
 
Ekonomisk bedömning 
Prognosen för året kvarstår med ett underskott i driften på 4 950 tkr. Utfallet per 30 april 
visar på en mindre avvikelse. Kostnaderna för It är inte linjära och en högre andel kommer 
under året när planerat arbetet utförts och fakturor på bla konsultkostnader inkommer. 
Arbete pågår också fortlöpande med att hitta alla befintliga kostnader baserade på avtal 
som tecknats.  
Prognosen baseras på utökad licens kring cybersäkerhet, avancerad teknisk support av 
plattformen, livscykelhantering av vår hårdvara (ex. nätverk, switchar, brandväggar etc). 
 
IT-verksamheten har redovisat underskott både 2020 och 2021. Kommunens kostnader för 
IT fortsätter att öka i takt med digitalisering och ser i dagsläget inte ut att minska. 
Genomgång har gjorts av ITs samtliga avtal, övriga kostnader samt övriga verksamheters 
behov av stöd i IT-frågor. Genomgången visar på ett behov med ca 5 mnkr för att ha 
kostnadstäckning för dagens system och förvaltning. 
 
Lämpliga besparingar som inte riskerar säkerhet och tillgänglighet och som även på sikt är 
lönsamma har inte hittats.  
 
Jämfört med föregående ekonomirapport har budgeten för gemensam service 
IT/Växel/telefoni höjts med 1 430 tkr beroende på tilldelning av kapitalkostnadspott. 

 
 

Samverkan 
Samverkas i respektive kommun. 

 

Ärende 2



  

Månadsrapport 
per den 2022-04-30 

 

Med prognos per 2022-12-31 
 

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni Herrljunga och 
Vårgårda kommun 

 

DIARIENUMMER: ITVT 2022-2 

FASTSTÄLLD/INSTANS:  Servicenämnd IT/Växel/Telefoni 

DOKUMENTANSVAR:  

Ärende 2



Månadsuppföljning april 

Prognosen för året kvarstår med ett underskott i driften på 4 950 tkr. Investeringar prognos enligt budget. 

Jämfört med föregående ekonomirapport har budgeten för gemensam service IT/Växel/telefoni höjts med 
1 430 tkr beroende på tilldelning av kapitalkostnadspott. Det är främst aktivering av caterpillarprojektet som 
genererar tilldelningen. Herrljunga har tillskjutit 754 tkr och Vårgårda 676 tkr. 

1. Driftredovisning 

RESULTATRÄKNING (tkr) 
Budget 

20220430 
Utfall 

20220430 Budget 2022 
Prognos 

2022 Avvikelse 
Intäkter -5 331 -5 814 -8 015 -8 015 - 
Summa intäkter -5 331 -5 814 -8 015 -8 015 - 
Personalkostnader 3 146 3 304 9 030 9 030 - 
Lokalkostnader, energi, VA         - 
Övriga kostnader 6 696 7 543 12 110 17 060 -4 950 
Kapitalkostnad 1 845 1 845 2 573 2 573 - 
Summa kostnader 11 687 12 692 23 712 28 662 -4 950 
Summa Nettokostnader 6 356 6 878 15 697 20 647 -4 950 
Kommunbidrag 6 356 6 356 15 697 15 697 0 
Resultat - -522 - -4 950   

 

RESULTAT NETTO (tkr) 
Budget 

20220430 
Utfall 

20220430 Budget 2022 
Prognos 

2022 Avvikelse 
Kommungemensamma 6 158 6 570 15 101 20 051 -4 950 
Herrljungaspecifika 199 75 596 596 - 
Vårgårdaspecifika - 234 - - - 
Summa verksamhet 6 357 6 878 15 697 20 647 -4 950 

*Budget 2021 inkl. tilläggsanslag 
 

Utfallet per 30 april visar på en mindre avvikelse. Kostnaderna för It är inte linjära och en högre andel kommer 
under året när planerat arbetet utförts och fakturor på bla konsultkostnader inkommer. Arbete pågår också 
fortlöpande med att hitta alla befintliga kostnader baserade på avtal som tecknats.  

Prognosen baseras på utökad licens kring cybersäkerhet, avancerad teknisk support av plattformen, 
livscykelhantering av vår hårdvara (ex. nätverk, switchar, brandväggar etc). 

Fördelning mellan kommunerna 

Fördelning kommun 
Budget 

20220430 
Utfall 

20220430 Budget 2022 
Prognos 

2022 Avvikelse 
Herrljunga 2 952 2 925 6 875 9 425 -2 550 
Vårgårda 3 404 3 952 8 822 11 222 -2 400 
Summa verksamhet 6 356 6 877 15 697 20 647 -4 950 

*Avvikelsen per kommun är avrundad 

Förklaring till en avvikelse mellan kommunerna beror på att tilldelade budgetmedel per kommun inte tagit 
hänsyn till andelen av ITs totala budget. Andelen beräknas efter invånarantal 30/6 året innan budgetåret. 

Ärende 2



2. Investeringsredovisning 
Budgeterade belopp är beslutad investeringsbudget för år 2022 samt ombudgeterade medel från 2021. 
Prognosen utgår från förbrukade medel under året och är inte en indikation på totalprojektets 
budgetföljsamhet.  

PROJEKT Ursprungs budget Om/Tillägg budget Budget 2022 Prognos 2022 
2300 Nätverk - 1 000 1 000 1 000 
2301 Digitalisering 1 000 - 1 000 1 000 
2302 Reinv server och lagring IT 2 000 1 500 3 500 3 500 
2303 Ombyggnation Wifi Bildning - 400 400 400 
2304 Reinv trådlöst nätverk Hlj 500 - 500 500 
IT Herrljunga 3 500 2 900 6 400 6 400 
2300 Nätverk 500 - 500 500 
IT Vårgårda 500 - 500 500 
SeN IT 4 000 2 900 6 900 6 900 

 

Ärende 2



! a, HERRLJUNGA K�MMUN
� KOMMUNFULLMAKTIGE 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-04-19 
Sid. 

19 

Justerandes sign 

KF § 69 
KS §44 

DNR KS 47/2022 947 

Införande av digital underskrift 

Sammanfattning 
Förvaltningen har utrett möjligheten att införa digital signering i samband med 
politiska sammanträden i nämnder och styrelser, samt inom andra områden där 
underskrift krävs. Digital signeringen är en möjlighet som medför snabbare 
hantering av handlingar och en besparing på miljön, pengar, tid och personella 
resurser. Framtidens utmaningar ställer krav på att hitta smartare arbetssätt med 
bibehållen eller ökad kvalite för dem som kommunen finns till för. I och med 
covid-19 pandemin ställdes högre krav på distansering, något som bidragit till en 
snabbare digital utveckling i kommunen med syftet att bibehålla en fortsatt effektiv 
drift av kommunens verksamheter. Digitala arbetssätt påbjuder en sammanhållen 
digital process som består av olika delar. En del i denna process är möjligheten till 
digital underskrift. Fördelarna med digital underskrift är bland annat tidsbesparing, 
minskad miljöpåverkan, samt att det underlättar kommunikationen med medborgare 
och andra intressenter. Vid införande av digital underskrift är det viktigt att beakta 
säkerhetsaspekten och inom projektet för digital underskrift har säkerheten beaktats 
ur såväl ett informationsperspektiv som ett integritetsperspektiv. Det föreligger inga 
juridiska hinder med att övergå till digital underskrift och kostnaden för tjänsten 
digital underskrift ryms inom rambudget. Digital underskrift är ett naturligt 
utvecklingssteg för att tillmötesgå nya krav från omvärlden. 

Övergången från fysisk underskrift till digital kommer stegvis att ske i kommunens 
samtliga verksamheter under 2022 med start i kommunstyrelsens förvaltning i 
samband med justering av kommunstyrelsens protokoll. Övergången till digital 
underskrift innebär ett förändrat arbetssätt i hela kommunen och beslutet bedöms 
vara av principiell beskaffenhet och ska därför fattas av kommunfullmäktige. 
Förvaltningen kommer under hösten 2022 att informera kommunstyrelsen om hur 
införandet av digital underskrift fortlöper. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2002-02-10 
Digitaliseringsstrategi för Herrljunga kommun 
Exempel på protokoll med digital underskrift - Svenljunga kommuns 
Kommunstyrelse-protokoll 2021-12-13 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna digital
underskrift som standard vid signering av dokument i alla kommunens
verksamheter.

Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag. 

Utdragsbestyrkande 

c1-

Meddelande 1



bg:mSN~FEtLEnE:
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-19
SId.

20

Fortsättning KF § 69
Fortsättning KS § 44

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Digital underskrift godkänns som standard vid signering av dokument i alla

kommunens verksamheter.

1 konunur#ullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut
antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLLrr

1. Digital underskrift godkänns som standard vid signering av dokument i alla
kommunens verksamheter.

För kännedom till: Samtliga nämnder

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

/1

IL L_å/

Meddelande 1



Sena ccK 6-''. qX

QP::M'SN~FILE:1::

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesiatum

2022-04- 19
sid.

13

KF § 65
KS § 40

DNR KS 6/2022 942

Hantering av nämndernas över- respektive underskott från 2021

Sammanfattning
Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska nämndernas under- respektive
överskott överföras till kommande år. Vid fastställande av belopp ska hänsyn tas till
orsaker till över/underskott och om beslutad verksamhet uppnåtts. Om ett
underskott överförts till nämnd ska detta inarbetas under kommande treårsperiod.
Ett överfört överskott är inte nivåhöjande. Ovanstående regler tillämpas i den
omfattning som det budgetmässiga läget tillåter. Ett överfört överskott får tas i
anspråk först efter kommunstyrelsens godkännande. För servicenämnderna ska
servicenämnden godkänna ett användande av överskott. Underskott ska inarbetas
under de kommande tre åren. Enligt upprättad årsredovisning för 2021 uppgår
nämndernas awikelser från budget till totalt plus 10 404 tkr. Korrigering har gjorts
med totalt -1 916 tkr, varav demografimodell 2 379 och flyktingbuffert Jt 295 tkr.
Kommunfullmäktige beslutade i samband med avskrivningen av tekniska
nämndens underskott 2019 att årlig redovisning av kostnader för vintewäghållning
ska ske. Bilaga på detta bifogas. Samtliga nänmder förutom Bygg och
miljönämnden redovisar överskott. Bygg och miljönämndens underskott avräknas
mot tidigare års överskott och behöver därmed inte arbetas in. Bildningsnämnden
hade vid årets ingång ett underskott att arbeta in. Årets överskott avräknas därmed
mot tidigare års underskott. Bildningsnämnden har vid årets utgång ett kvarvarande
underskott på 946 tkr att arbeta in kommande två år. Servicenämndens
verksamheter har totalt ett ackumulerat överskott. Vid servicenämndernas senaste

sammanträde beslutades att avskdva samtliga ackumulerade resultat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-03-03
Bilaga kostnader vintewäghållning

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
- Konigerat resultat från 2021 enligt sammanställningen nedan överförs till
överskottsredovisningen.
- Servicenämndernas ackumulerade resultat avskIrivs i enlighet med
servicenämndernas beslut

- Överskottsredovisningen efter årets korrigerade resultat:

Justerandes sign

4
Utdragsbestyrkande

104
1 v 1/

Meddelande 2



gpE:1:uTF3LE:THE:
SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträde=iatum

2022-04- 19
SId.

14

Fortsättning KF § 65
Fortsättning KS § 40

Belopp netto (tkr) IB 2021 Avskrivning

KomIn tge

Kommunstyrelse exkl SeN
Servicenämnder

Bildningsnämnd
Socialnärnnd

Teknisk nämnd

Bygg- och miljönämnd
Summa

515

50

1 586

.2 795

.508

8 886

1 189

8 923

119

25

128

1 849

3 630
3 539

.802

8 488

-1 714

1 714 15 697

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
• Konigerat resultat äån 2021 enligt sammanställningen nedan överförs till

överskottsredovisningen.
• Servicenämndernas ackumulerade resultat avskrivs i enlighet med

servicenämndernas beslut

• Överskottsredovisningen efter årets korrigerade resultat:

NÄMNDER

Belopp netto (tkr) IB 2021 Avskrivning

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse exkl SeN
Servicenämnder

ldBil
Socialnämnd

Teknisk nämnd

Bygg- och miljönämnd
Summa

515

50

1 586

.2 795

,508

8 886
1 189

8 923

119

25

128

1 849

3 630
3 539

.802

8 488

-1 714

1 714 15 697

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Korrigerat resultat från 2021 enligt sammanställningen nedan överförs till

överskottsredovisningen.
2. Servicenämndernas ackumulerade resultat avskrivs i enlighet med

servicenämndernas beslut.

3. Överskottsredovisningen efter årets korrigerade resultat:

Justerandes sign

.,4
Utdragsbestyrkande

Meddelande 2



gP 1= 1:#F:tL'MT:E:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesiatum

2022-04- 19
SId.

15

Fortsättning KF 9 65

NÄMNDER

Belopp netto (tkr) IB 2021
Avskrivning

a;i1i;mi;=Edge
Konununstyrelse exkl SeN

Servicenämnder

Bildningsnämnd
Socialnämnd

Teknisk nämnd

Bygg. och miljönämnd

Summa

515

50

1 586

-2 795

.508

8 886
1 189

8 923

119

25

128

1 849

3 630

3 539

,802

8 488

-1 714

1 714 15 697

För kännedom till: Samtliga nälnnder

Justerandes sign
-Utdragsbestyrkande

:7vJ
IZr 1l ’1

/'6

Meddelande 2



B/4h)

sid.

16gg 2=EN~FEl=319:
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-19

KF § 66
KS § 41

DNR KS 5/2022 942

Ombudgetering av investeringar 2021 för Herrljunga kommun

Sammanfattning
I bokslutet för 2021 framgår att av tillgängliga investeringsmedel om totalt 95 156
tkr förbrukades 57 932 tkr. Av de 37 224 tkr outnyttjade investeringsmedlen
föreslås 32 175 tkr att ombudgeteras till 2022 års investeringsbudget. Det kan vara
projekt som ännu ej är påbörjade eller projekt som inte är avslutade. I årets utfall
finns även underskott som flyttas med till 2022 där budget finns.
Kommunfullmäktige beslutar slutligen årligen om ombudgetering av
investeringsmedel.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-03-04
Bilaga, Ombudgeteringar investeringar 2021-12-3 1

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunstyrelsens förslag till kommunfUllmäktige:
- Ombudgetering av 2021 års investeringsmedel till 2022 godkänns

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ombudgetering av 2021 års investeringsmedel till 2022 godkänns (bilaga 1,

KS § 41/2022-03-21).

I kommunfullmäktige Mgm ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut
antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKnGES BESLLrr

1. Ombudgetering av 2021 års investeringsmedel till 2022 godkänns (bilaga 1,
KS § 41/2022-03-21).

För kännedom till: Samtliga nämnder

Justerandes sign

/4’
Utdragsbestyrkande

lc#,J ( v

Meddelande 3
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HERRLJUNGA KOMMUN

KOMMUNFULLMÄKIIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-21
sid.

9

KF§6
KS § 215

DNR KS 215/2021 610

Varumärkesstrategi för Herrljunga kommun

Sammanfattning
Varumärket är allt det som Herrljunga, både som kommun och plats, förknippas
med - känslor och associationer. Vi bygger vårt varumärke inifrån, i möte med
varandra och med våra kommuninvånare, företag och besökare.
Varumärkesstrategin pekar ut vår inriktning, våra långsiktiga mål och vad vi
prioriterar i vår kommunikation och marknadsföring. Den kompletteras av grafisk
profil och mallar. Den är ett verktyg för att vi ska kunna förmedla en tydlig
gemensam bild av Herrljunga kommun och av platsen Herrljungabygden. Strategin
är till för kommunens verksamheter likväl som kommunens bolag. Om hela
kommunkoncernen utgår från Herrljunga kommuns varumärkesstrategi så ger den
oss verktyg att förmedla en gemensam bild av koncernens verksamhet och
tydliggör de värden kommunen vill stå för och förknippas med.

Varumärkesstrategi11 har tagits fram med hjälp av attitydundersökningar,
workshops och djupintervjuer med kommuninvånare, företag, föreningsliv,
medarbetare och politiker i Herrljunga kommun. I och med att varumärkesstrategi11
tagits fram avslutas även varumärkesprojektets “fas 2“. En strategisk inriktning har
nu tagits fram och bör kompletteras med resterande faser i projektet för att stärka
kommunen och dess marknadsföring för att nå tillväxt samt skapa en position för
kommunen att utvecklas med samtiden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskävelse i ärendet daterad 2021-11-04
Varumärkesstrategi för Herrljunga kommun

Förslag till beslut
Föwaltningens förslag till beslut:

• Varumärkesstrategi för Herrljunga kommun godkänns.

Jacob Brendelius (SD) föreslår att ärendet åtenemitteras till förvaltningen för att
lägga till information om byskolorna i varumärkesstrategin.

Lennart Ottosson (KV) bifaller föwaltningens förslag till beslut.

Mats Palm (S) bifaller föwaltningens förslag till beslut.

Emma Blomdahl Wahlberg (C) bifaller föwaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
ärendet avgörs idag.
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Fortsättning KF § 6
Fortsättning KS § 215

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Varumärkesstrategi för Herrljunga kommun godkänns (bilaga 1, KS §

21 5/2021 - 12-13).

Reservation

Jacob Brendelius (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Skriftlig reservation

Kommunfullmäktige i Herrljunga antog i maj månad 2020 en motion lagd av oss
Sverigedemokrater i vilken det beslutades att konceptet med b)?skolor skulle knytas
till kommunens varumärke och att kommunstyrelsen skulle marknadsföra detta.
Samtliga partier stod bakom när motionen gick igenom i fullmäktige. Inga
reservationer lades från något parti.
Nu när varumärkesstrategin är klar och framtagen av kommunförvaltningen nämns
inte byskolorna över huvud taget.
Sverigedemokraterna anser det anmärkningsvärt att förvaltningen i framtagandet
av varumärkesstrategin helt och hållet nonchalerat det beslut som tidigare fattats i
fullmäktige. Vi noterar också att M, C, S, L och Kv trots tidigare
ställningstaganden inte längre verkar anse att kommunens byskolor är tillräckligt
viktiga för att få knytas till kommunens varumärke.

Jacob Brendelius

Ledamot i kommunstyrelsen för Sverigedemokraterna

I kommunfullmäktige föreslår Jacob Brendelius (SD) att ärendet åtenemitteras till
förvaltningen för att lägga till information om byskolorna i varumärkesstrategin.

Christina Glad (KV) och Magnus Jonsson (V) bifaller Jacob Brendelius (SD)
förslag.

Gunnar Andersson (M) bifaller förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller åtenemitteras och finner att
kommunstyrelsen avgör ärendet idag.

Omröstning begärs !

Ordförande ställer följande propositionsordning:
Ja = i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Nej = i enlighet med Jacob Brendelius (SD) förslag till ändring

4 @/
Utdragsbestyrkande

Meddelande 4



HP : 1::uTFStlSEgEr

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-02-21
sid.

11

Fortsättning KF § 6
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Med 23 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar
i enlighet med förvaltningens förslag.

(Omröstningsbilaga 1, KF § 6/2022-02-21).

KOMMUNFULLMÄKIIGES BESLUT

1. Varumärkesstrategi för Herrljunga kommun godkänns (bilaga 1, KS §
215/2021 - 12-13).
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NÄRVARO/OMRÖSTNiNGSLiSTA KOMMUNFULLMÄKriGE
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