
   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sid 1 

 2021-11-22 
 
 

 

 

Plats och tid 

Beslutande 

 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under- 
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokoll 

Underskrift 

 
 
 

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

Paragrafer 

Datum för  
anslags nedtagande 

Herrljunga kommun, Kommunhuset, Sämsjön kl. 08.30-14.00 
Ajournering kl. 09.40-09.45, 10.25-10.40, 12.00-13.00 

Beslutande 
Gunnar Andersson (M), ordförande 
Jessica Pehrson (C), 1:e vice ordförande 
Mats Palm (S), 2:e vice ordförande 
Emma Blomdahl Wahlberg (C) tjs. ers för 
Andreas Molin (C)  
Peter Artman (KD) tjs. ers. för Fredrik 
Svensson (KD) 
Lise-Lott Hellstadius (S) tjs. ers. för Ronnie 
Rexwall (KV) §§ 196–199 
Ronnie Rexwall (KV) §§ 183–195, 200–
210 

Beslutande 
Lennart Ottosson (KV) 
Håkan Körberg (L) 
Kari Hellstadius (S) 
Kerstin Johansson (S)  
Alexander Strömborg (SD) tjs. ers. 
Jacob Brendelius (SD) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Lise-Lott Hellstadius (S) §§ 183–195, 
200–210 

 
Ior Berglund, kommundirektör 
Moa Andersson, nämndsamordnare 
Linnea Nilsson, nämndsamordnare  
 

 
 

Kari Hellstadius  

Kommunhuset, Herrljunga, omedelbar justering 
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Moa Andersson 

Gunnar Andersson 

Kari Hellstadius  

Kommunstyrelsen 

2021-11-22 

2021-11-22 2021-12-14 

Kommunkontoret, Herrljunga kommun 

Övriga deltagare 
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KS § 203 DNR KS 240/2021 150 
 
Julgåva till kommunanställda 2021  

 
Sammanfattning 
Varje år uppmärksamma kommunens personal med någon form av julgåva, så 
ska ske även i år. Vi har under den senaste tiden använt oss av värdecheckar som 
har kunnat lösas in i kommunens butiker och näringsställen, en uppskattad 
present både av mottagaren och kommunernas butiker och näringsidkare. 
Förhoppningen är att så många som möjligt kan få en liten stimulans från 
kommunen när julgåvan delas ut på samma sätt som tidigare år.   
 
Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2021-11-10 
 
Förslag till beslut 
Ordförandens förslag till beslut: 

• Julgåva till kommunanställda består 2021 av värdecheckar om totalt 400 
kr som kan lösas in i kommunens butiker eller näringsställen. 

• Finansiering sker enligt följande: 
- 200 kr/gåva och anställd finansieras via respektive förvaltning 
- 200 kr/gåva och anställd finansieras centralt via kommunens 

resultat  
 

Gunnar Andersson (M) föreslår en ändring i form av att kommunstyrelsen förslår 
kommunfullmäktige att 200 kr/gåva och anställd finansieras centralt via 
kommunens resultat och ett tillägg i form av att paragrafen justeras omedelbart.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut med ordförandens 
tilläggsförslag och ändringsförslag antas och finner att så sker. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Julgåva till kommunanställda består 2021 av värdecheckar om totalt 400 
kr som kan lösas in i kommunens butiker eller näringsställen. 

2. Finansiering sker enligt följande: 
- 200 kr/gåva och anställd finansieras via respektive förvaltning 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
3. 200 kr/gåva och anställd finansieras centralt via kommunens resultat 
4. Paragrafen justeras omedelbart 

______ 
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