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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-20 

Kommunfullmäktige 

Ledamöter 

Michael Kihlström (Kd), ordförande 
Catrin Hulmarker (M) 

Knut lndebetou (M), 
Ann-Christine Fredriksson (M) 

Ewa F Thorstenson (M) 

Lars Glad (M) 

Christer Klang (M) 
Richard Bengtsson (M) 

Kerstin Strandbergh (M) 
Anders Beckman (M) 

Anette Klang (M) 
Siba Nasser (M) 

Britt-Marie Sjöberg (C) 
Linnea Hultmark (C) 
Berit Henriksson (C) 
Petter Jönsson (L) 
Björn Bröne (L) 
Eva-Lott Gram {Kd) 
Pierre Robert Ryden (S) 
Bodil Hedin (S) 

Jörgen Fransson (S) 
Merja Wester (S) 
Kjell-Arne Green (S) 

Sandra Lind (S) 
Anders Karlsson (S) 

Fowziya Abdelmoniem Abbas (S) 
Malin Eriksson (V) 
Johan Eriksson (V) 
Hasse Nörgård (Sd) 

Thomas Karlsson (Sd) 
Lornalyn Karlsson (Sd) 
Egon Kornell (Sd) 

Lotta rlaller (Sd) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 

Tjänstgörande ersättare 

Lars-Göran Svensson (S) 

Ersättare saknas 
Ersättare saknas 

Christina Milton (Sd) 
Lennart Larsson (Sd) 

Elena Bjärkvall (Sd) 

Birgitta Wester (S), Per-Erik Sondeli (C). Martin Tjernberg (C) 

Justerandes signatur 61v tU( /'!/l· ~/ Utdragsbestyrkande 
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! HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 59 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-20 

Justerande och fastställande av tid för justering 

Kommunfullmäktiges beslut 

3 (24) 

Lars Glad (M) och Kjell-Arne Green (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokol
let. 

Till ersättare utses Christer Klang (M) och Sandra Lind (S). 

Justeringstid: Onsdag 2 januari 2019, kl. 16.00. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

8F Wu~ ,;~:;:z-/J-ra 



Kommunfullmäktige 

Kf§ 60 

Dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-20 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen. 

Justerandes signatur 

bA W;~ P il -€! 
Utdrags bestyrkande 

4 (24) 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 61 

Information 

Folkhälsorådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-20 

Folkhälsostrateg Martin Carlsson och enhetschef avdelning Folkhälsa VGR Inger Hannu 

Budgetuppföljning 4, 20 18 

Ekonomichef Lennart Andersson 

Justerandes signatur Utdragsbeseyrkande 

s (24) 



Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-20 

6 (24) 

Kf§ 62 2018-246 

Avsiktsförklaring om utvecklad samverkan Hjo, Tibro och Karls
borgs kommuner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

ställa sig bakom avsiktsförklaringen om att ytterligare utveckla de gemensamma samver
kansformerna inom Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner, 

ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen, samt 

tidigare avsiktsförklaring om samverkansformer inom Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner 
därmed upphör att gälla. 

Yrkande 

Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

ställa sig bakom avsiktsförklaringen om att ytterligare utveckla de gemensamma samver
kansformerna inom Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner, 

ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen, samt 

tidigare avsiktsförklaring om samverkansformer inom Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner 
därmed upphör att gälla. 

Sammanfattning 
Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner beslutade 20 l l om att ställa sig bakom en avsiktsförkla
ring om gemensamma samverkansformer inom de tekniska verksamheterna samt plan- och bygg
verksamheten. Med de tekniska verksamheterna avsågs VA, gata/park, drift och underhåll av fas
tigheter samt kostproduktion. 

Nu har ett förslag till en bredare avsiktsförklaring tagits fram, där det framgår att kommunerna 
är överens om att ytterligare utveckla de gemensamma samverkansformerna. 

Syftet med samverkan är att skapa bättre förutsättningar att klara det kommunala välfärdsupp
draget nu och i framtiden. Det innebär att kommunernas gemensamma kompetensbehov ska 
säkras och att verksamheter organiseras så att skalfördelar uppstår med möjligheter till bespa
ringar och effektiviseringar samtidigt som kvaliteten i välfärdsuppdraget bibehålls eller förbättras. 

justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf§ 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-20 

7 (24) 

2018-246 

Av förslaget till avsiktsförklaring framgår att utvecklingen av samverkan kräver kontinuerliga av
stämningar både mellan tjänstepersoner och förtroendevalda. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörernas/kommunchefernas skrivelse 20 18-10-17. 
Förslag till avsiktsförklaring om utvecklad samverkan samt tidigare avsiktsförklaring. 

Skickas till 
Kommundirektör 
Tibro kommun 
Karlsborgs kommun 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-20 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Delårsrapport 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

8 (24) 

2018-250 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 2018 för Miljösamverkan Östra $kara
borg. 

Yrkande 
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 20 18 för Mil
jösamverkan Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Miljösamverkan Östra Skaraborg har inkommit med delårsrapport 20 18. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 20 18 för Miljösamverkan Östra Skaraborg samt revisorernas bedömning. 

Skickas till 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Justerandes signatur 

~ WJv~p/! · 61 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-20 

Upphävande av Mobiltelefonpolicy för Hjo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

9 (24) 

1997-280 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Mobiltelefonpolicy för Hjo kommun, antagen av kom
munfullmäktige § 113/97. 

Yrkande 
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva Mobiltelefonpolicy för Hjo 
kommun, antagen av kommunfullmäktige § l 13/97. 

Sammanfattning 
Den tekniska utvecklingen inom IT överlag går fort vilken aktuell policy om inte annat är ett be
vis på. Kommunens policy skrevs i en tid när mobil telefoni innebar såväl en hög investerings
kostnad som en stor utgift vid brukandet och det var därför av vikt att en noggrann prövning 
kring andra alternativ gjordes innan en mobil telefoni var ett alternativ. 

l nuläget är det situationen mer det motsatta, mobiltelefon är det som normalt erbjuds medar
betare och andra alternativ och lösningar medför snarare ökade kostnader i den mån de ens går 
att erbjuda. 

Då framåtskridandet inom !T-området kan antas fortsätta torde anledning saknas att uppdatera 
eller revidera mobiltelefonpolicyn. Istället bör denna upphävas. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2018-10-29. 
Mobiltelefonpolicy för Hjo kommun, antagen av Kf§ 113/97. 

Skickas till 
Personalenheten 

Justerandes signatur CA {v l\tJ fr /l ~G 
LV'--· 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 65 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2018-12-20 

l o (24) 

2018-264 

Hökensås Golfklubb: Ansökan om borgen för tillgänglighetsana
passning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ingå borgensåtagande för Hökensås Golfklubb under förutsätt
ning att: 

- Allmänna arvsfonden beviljar projektet och att projektet genomförs enligt plan. Borgensåta
gandet ska begränsas till det belopp som föreningen faktiskt lånar, dock maximalt 920 000 kr 
och lånet som borgen avser ska amorteras under maximalt 20 år. 

- Den stadgeändring angående disposition av vinstmedel som föreningen har aviserat genom
förs. 

- Föreningen betalar en årlig borgensavgift som för närvarande uppgår till 0,25 procent av bor
gensbeloppet. 

Yrkanden 

Catrin Hulmarker (M) Petter Jönsson (L), Bodil Hedin (S) och Knut lndebetou (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Britt-Marie Sjöberg (C) och Eva-Lott Gram (Kd) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag och 
ett yrkande om avslag till liggande förslag och ställer förslagen mot varandra. Ordföranden finner 
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: 
JA: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
NEJ: Kommunfullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens förslag 

Omröstningen utfaller med: 
JA: 26 
NEJ: 5 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att ingå borgensåtagande för Hökensås Golfklubb un
der de förutsättningar som redovisas i kommunstyrelsens förslag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ VA. ~//GJ 



Kommunfullmäktige 

forts Kf§ 65 

Följande röstar JA: 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2018-12-20 

Il (24) 

2018-264 

Catrin Hulmarker (M), Knut lndebetou (M), Ann-Christine Fredriksson (M), Ewa Forsberg 
Thorstenson (M), Lars Glad (M), Christer Klang (M), Richard Bengtsson (M), Kerstin 
Strandbergh Hermansson (M), Anders Beckman (M), Anette Klang (M), Siba Nasser (M), Petter 
Jönsson (L), Björn Bröne (L), Lars-Göran Svensson (S), Bodil Hedin (S), Jörgen Fransson (S), 
Merja Wester (S), Kjell-Arne Green (S), Sandra Lind (S), Anders Karlsson (S), Fowziya 
Abdelmoniem Abbas (S), Hasse Närgård (Sd), Christina Milton (Sd), Lennart Larsson (Sd), Egon 
Kornell (Sd), Elena Bjärkvall (Sd). 

Följande röstar NEJ: 
Britt-Marie Sjöberg (C). Linnea Hultmark (C). Berit Henriksson (C), Michael Kihlström (Kd) och 
Eva-Lott Gram (Kd). 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ingå borgensåtagande för Hökensås 
Golfklubb under förutsättning att: 

- Allmänna arvsfonden beviljar projektet och att projektet genomförs enligt plan. Borgensåta
gandet ska begränsas till det belopp som föreningen faktiskt lånar, dock maximalt 920 000 kr 
och lånet som borgen avser ska amorteras under maximalt 20 år. 

- Den stadgeändring angående disposition av vinstmedel som föreningen har aviserat genom
förs. 

- Föreningen betalar en årlig borgensavgift som för närvarande uppgår till 0,25 procent av bor
gensbeloppet. 

Yrkanden 

Catrin Hulmarker (M), Petter Jönsson (L), Pierre Robert Ryden (S), Lars Glad (M), Lena 
Haagman (Mp), Hasse Närgård (Sd) och Ann-Christine Fredriksson (M) yrkar att kommunstyrel
sen ska föreslå kommunfullmäktige att ingå borgensåtagande för Hökensås Golfklubb under de 
förutsättningar som förvaltningen angivit. 

Britt-Marie Sjöberg (C) och Eva-Lott Gram (Kd) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kom
munfullmäktige att avslå ansökan om borgensåtagande för Hökensås Golfklubb. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns ett yrkande om beviljande och ett yrkande om avslag och 
ställer förslagen mot varandra. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att föreslå 
kommunfullmäktige att ingå borgensåtagande under de förutsättningar förvaltningen föreslagit. 

Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 

Justerandes signatur 

~ lU1_h~-a 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf§ 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-20 

12 (24) 

2018-264 

JA: Kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att ingå borgensåtagande för Hökensås 
Golfklubb under de förutsättningar som förvaltningen angivit. 

NEJ: Kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att avslå ansökan om borgensåtagande 
för Hökensås Golfklubb. 

Omröstningen utfaller med: 
JA: 13 
NEJ: 2 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå kommunfullmäktige att ingå borgensåtagande 
för Hökensås Golfklubb under de förutsättningar som förvaltningen angivit. 

Följande röstar JA: 
Catrin Hulmarker (M), Ewa F Thorstenson (M), Christer Klang (M), Ann-Christine Fredriksson 
(M), Lars Glad (M), Petter Jönsson (L), Pierre Robert Ryden (S), Jörgen Fransson (S), Marie 
Lindberg (S), Bodil Hedin (S), Merja Wester (S), Lena Haagman (Mp) och Hasse Närgård (Sd). 

Följande röstar NEJ: 
Britt-Marie Sjöberg (C) och Eva-Lott Gram (Kd). 

Reservation 

Eva-Lott Gram {Kd) reserverar sig mot beslutet med motiveringen: 
"Kristdemokraterna i Hjo reserverar sig mot beslutet i p.9 181205 kommunstyrelsen i Hjo angå
ende att bevilja borgen för ansökan från Hökensås Golfklubb att tillgänglighetsanpassa lokaler. Vi 
bedömer att risken för borgen är för stor." 

Britt-Marie Sjöberg (C) reserverar sig mot beslutet med motiveringen: 
"Vi i Centerpartiet reserverar oss mot beslutet i ärende 9 under kommunstyrelsen 20 18-12-05 
angående Hökensås Golfklubb. Ansökan om borgen för tillgänglighetsanpassning. 
Vi tycker det är en bra satsning med tillgänglighetsanpassningen men ser det som en som en stor 
risk för kommunen att ingå borgen. Då föreningen inte avser at satsa eget kapital utan kommer 
att låna hela beloppet och då kräver banken kommunens borgen." 

Sammanfattning 
Hökensås Golfklubb ekonomisk förening har inkommit med en ansökan om kommunal borgen 
om maximalt 920 000 kronor. Beloppet ska användas som delfinansiering (25 procent) av ett 
projekt med avsikt att förbättra tillgängligheten på golfanläggningen. Den totala utgiften är beräk
nad till 3 687 500 kronor och huvuddelen (75 procent, eller 2 767 500 kronor) av finansieringen 
är tänkt att ske genom bidrag från Allmänna arvsfonden. 

l förvaltningens beredning av ärendet har kommundirektör Lisbeth Göthberg inte medverkat. 
Förvaltningen anser att de kriterier och krav som är rimliga att ställa för att bevilja borgen är 
uppfyllda. Då beslutet är ett rent politiskt ställningstagande lämnar förvaltningen dock inte något 
förslag till beslut. l det fall kommunfullmäktige bifaller ansökan bör detta dock ske under förut
sättning att: 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf§ 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-20 

13 (24) 

2018-264 

- Allmänna arvsfonden beviljar projektet och att projektet genomförs enligt plan. Borgensåta
gandet ska begränsas till det belopp som föreningen faktiskt lånar, dock maximalt 920 000 kr 
och lånet som borgen avser ska amorteras under maximalt 20 år. 

- Den stadgeändring angående disposition av vinstmedel som föreningen har aviserat genom
förs. 

- Föreningen betalar en årlig borgensavgift som för närvarande uppgår till 0,25 procent av bor
gensbeloppet. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens skrivelse 20 18-11-29. 
Hökensås Golfklubbs ansökan. 

Skickas till 
Hökensås Golfklubb 
Ekonomichefen 

Justerandes signatur 

0A_ \JU fl-A' ·<fl 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 66 

Partistöd 20 19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-20 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

partistöd för 2019 ska utbetalas till: 

Moderaterna: 91 391 kr 

Socialdemokraterna 69 227 kr 

Sverigedemokraterna: 16 271 kr 

Centerpartiet: 32 287 kr 

Kristdemokraterna: 24 899 kr 

Liberalerna: 24 899 kr 

Vänsterpartiet: 24 899 kr, samt 

14 (24) 

2014-68 

utbetalt partistöd för 20 19 ska återkrävas för den händelse att ett parti inte uppfyller kra

ven för partistöd enligt§ 3 Regler om partistöd i Hjo kommun. 

Yrkanden 
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Hasse Nörgård (Sd) anför i ändringsyrkande att kommunfullmäktige ska besluta att Sverigedemo
kraterna ska erhålla 47 063 kr i partistöd för 2019 genom att någon avräkning av utbetalt stöd 
för år 20 17 inte ska ske. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns kommunstyrelsens förslag till beslut och ett ändringyr
kande till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer dem under proposition och 
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf§ 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-20 

partistöd för 20 19 ska utbetalas till: 

Moderaterna: 91 391 kr 

Socialdemokraterna 69 227 kr 

Sverigedemokraterna: 16 271 kr 

Centerpartiet: 32 287 kr 

Kristdemokraterna: 24 899 kr 

Liberalerna: 24 899 kr 

Vänsterpartiet: 24 899 kr, samt 

15 (24) 

2014-68 

utbetalt partistöd för 20 19 ska återkrävas för den händelse att ett parti inte uppfyller kra

ven för partistöd enligt § 3 Regler om partistöd i Hjo kommun. 

Yrkande 
Hasse Närgård (Sd) anför ändringsyrkande att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
att besluta att Sverigedemokraterna ska erhålla 47 063 kr i partistöd för 20 19 genom att någon 
avräkning av utbetalt stöd för år 20 17 inte ska ske. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns förvaltningens förslag till beslut och ett ändringyrkande till 
förvaltningens förslag. Ordföranden ställer dem under proposition och finner att kommunstyrel
sen beslutat i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 27 februari 20 14 regler om utbetalning av partistöd till partier re
presenterad i Hjo kommunfullmäktige. Stödet är uppdelat i ett grundstöd och ett mandatstöd. 

Grundstödet uppgår för 2019 till l O 123 kr till varje parti. För 20 19 är mandatstödet 7 388 kr 
per mandat i fullmäktige. 

Fastställda mandat och ledamöter i kommunfullmäktige för innevarande mandatperiod per dags 
dato medför att partierna har rätt till följande partistöd för 20 19: 

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd T otalt stöd 

Moderaterna Il 10 123 81 268 91 391 
Socialdemokraterna 8 10 123 59 104 69 227 
Sverigedemokraterna s 10 123 36 940 47 063 
Centerpartiet 3 10 123 22 164 32 287 
Kristdemokraterna 2 10 123 14 776 24 899 
Liberalerna 2 10 123 14 776 24 899 
Vänsterpartiet 2 10 123 14 776 24 899 

Summa: 33 70 861 243 804 314 665 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf§ 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-20 
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2014-68 

Möjlighet finns att i efterhand återkräva redan utbetalt partistöd ifall parti inte inkommit senast 
sex månader efter utgången av redovisningsperiodens utgång med rapport kring vad stödet an
vänds till. För att undvika detta ska således de partier som erhåller partistöd för 20 19 senast 30 
juni 2020 lämnat en skriftlig redovisning tillsammans med en granskningsrapport som visar att 
partistödet används för ändamål som är ägnade att stärka deras ställning i den kommunala demo
kratin. 

Sverigedemokraterna har inte inkommit med skriftlig redovisning för utbetalt partistöd för 2017. 
Enligt§ 2 i reglerna om partistöd l Hjo kommun ska detta ha gjorts senast halvårsskiftet 2018 för 
att partistöd ska utgå och annars ska stödet återkrävas. Detta framgår även i kommunfullmäkti
ges beslut om utbetalning av partistöd 20 17; KF § 4/20 17. 

Sverigedemokraterna erhöll totalt 30 792 kr i partistöd 2017. För 2019 är de berättigade till 47 
063 kr. Då ersättningen för 20 17 ska återkrävas är de berättigade till mellanskillnaden, det vill 
säga 16 271 kr. 

Beslutsunderlag 

Kanslichefens skrivelse 20 18-1 1-15. 

Skickas till 
Partigrupperna 
Ekonomienheten 

Justerandes signatur 
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Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 67 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-20 

Redovisning av inte färdigberedda motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. 

Yrkande 

Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

17 (24) 

2012-451 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning§ 36 ska kommunstyrelsen redovisa en förteckning 
över de motioner som inte är fårdigberedda. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 20 18-1 1-14. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ (J}j( p,;t-6 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 68 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-20 

Lönepolicy för Hjo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Lönepolicy för Hjo kommun. 

Yrkande 
Catrin HuJmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

18 (24) 

2018-265 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Lönepolicy för Hjo kommun. 

Sammanfattning 
Ett av kommunens betydelsefulla styrmedel för att nå de politiska målen är dess lönepolicy. Den 
är ett verktyg avsedd att öka förutsättningarna för verksamheten att nå uppsatta mål. Lönepoli
cyn formas av de värderingar som finns hos kommunledning, chefer och anställda och den måste 
vara flexibel och fortlöpande justeras efter ändrade förutsättningar. Lönepolicyn är en del av Hjo 
kommuns personalpolicy. Lönepolicyn omfattar samtliga anställda i Hjo kommun. Hjo kommun 
arbetar med en målsättningsmodell som utgår från kommunens vision, Tillsammans skapar vi 
framtidens Hjo och visionens sex utvecklingsområden. För att skapa aktiviteter inom dessa om
råden sätter politiken årligen ett antal mål, för vilka tjänstemannaorganisationen ska ange arbets
förloppet under kommande år för att uppfylla dessa mål. De politiska målen ska brytas ned från 
en övergripande nivå till en nivå som är hanterlig, begriplig och som går att uppfyllas av kommu
nens medarbetare och det är mot dessa mål som arbetsgivaren i lönerevisionen ska avgöra i vil
ken mån medarbetaren bidragit till att stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, 
produktivitet och kvalitet. Samverkat på CSG 2018-09-03. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 20 18-1 1-14. 
Förslag till lönepolicy för Hjo kommun. 

Skickas till 
Personalenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 69 

SAM MANTRÄDESPROTOKO LL 

2018-12-20 

Revidering av avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn 

Kommunfullmäktiges beslut 

19 (24) 

2015-226 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderade avgifter för båtplatser och gästhamnsavgift 
för Hjo kommuns småbåtshamn, att gälla fr o m 20 19-0 1-0 l. 

Yrkande 

Lars Glad (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderade avgifter för båt
platser och gästhamnsavgift för Hjo kommuns småbåtshamn, att gälla fr o m 20 19-0 1-0 l. 

Yrkande 

Lars Glad (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Avgifterna för Hjo kommuns småbåtshamn höjdes inför båtsäsongen 2017. Förvaltningen har 
gjort en jämförelse av denna avgift med andra småbåtshamnar i Vättern och resultatet visar att 
Hjo kommuns avgifter ligger relativt lågt. Mot bakgrund av att såväl hamnen som gästhamnsser
vicen genomgått en omfattande renovering och är en av Vätterns mer attraktiva hamnar föreslås 
en höjning av avgifterna för Hjo kommuns småbåtshamn inför båtsäsongen 20 19. l detta förslag 
till reviderade avgifter föreslås oförändrade avgifter för vinteruppställningsplats samt för använd
ningen av isättningsrampen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 20 18-1 1-07. 
Förslag till revidering av avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justerandes signatur uv r {\ . . , /J' ;1 r:i 
'>C::VI t ;r,//;' "\._"/ 

Utdragsbestyrkande 



Kommunfullmäktige 

Kf§ 70 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2018-12-20 

Kvarstående som kommunens revisor, Birgitta Swenson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

20 (24) 

2014-404 

Kommunfullmäktige beslutar att Birgitta Swenson har kvar sitt uppdrag som Hjo kommuns revi
sor och tillika ordförande för kommunrevisionen för mandatperioden 20 14- 20 18 trots att hon 
ej längre är valbar. 

Sammanfattning 
Birgitta Swenson (S) har kommit in med en ansökan om att kvarstå i sitt uppdrag som ordfö
rande för kommunrevisorerna för den mandatperiod hon ursprungligen är vald, 20 14 - 20 18. l 
och med att hon avser att flytta från kommunen är hon enligt 4 kap. 7 § kommunallagen inte 
längre valbar och förtroendeuppdraget ska därför upphöra såvida kommunfullmäktige inte beslu
tar att detta får fortsätta. 

Kommunens revisorer väljs för en mandatperiod. Revisorerna granskar verksamheten under de 
följande fyra åren. Granskningsperioden upphör således först när revisorerna avgivit sin berät
telse över det fjärde årets verksamhet. 

Hjo kommuns årsredovisning för 20 18, det vill säga det sista verksamhetsåret för mandatperi
oden 2014- 2018, kommer att behandlas av kommunfullmäktige i april 2019. Först därefter har 
revisorerna fullgjort sitt uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 20 18-1 1-26 från Birgitta Swenson. 

Skickas till 
Birgitta Swenson 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 71 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-20 

21 (24) 

2018-316 

Entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige -
Lotta Haller (Sd) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

entlediga Lotta Haller (Sd) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, samt 

hos Länsstyrelsen begära sammanräkning för att få ny ledamot i kommunfullmäktige utsedd. 

Sammanfattning 
Lotta Haller (Sd) har i skrivelse begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i kom
munfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Lotta Hallers skrivelse 20 18-1 1-28. 

Skickas till 
Lotta Haller 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Personalenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Kommunfullmäktige 

Kf§ 72 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-20 

22 (24) 

2018-283 

Val av l ledamot och l ersättare i Direktionen för kommunalför
bundet för Avfallshantering Östra Skaraborg 20 19 - 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

upphäva kommunfullmäktiges beslut 2018-11-22, § 36, samt 

utse: 

Ledamot 
Lars Glad (M) 

Ersättare 
Kjell-Arne Green (S) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i november att utse två ledamöter och två ersättare till direkt
ionen för Kommunalförbundet för Avfallshantering Östra Skaraborg; härefter förkortat AÖS. 
Det framkom därefter att AÖS ändrat i sin förbundsordning och att för mandatperioden 20 19 -
2022 ska Hjo kommun endast utse en ledamot och en ersättare. 

Med anledning av detta ska bör kommunfullmäktiges tidigare beslut upphävas och istället ett nytt 
val genomföras av kommunfullmäktige där en ledamot och en ersättare utses till direktionen för 
AÖS. 

Skickas till 
De valda 
Avfallshantering Östra Skaraborg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 73 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-20 

23 (24) 

2018-324 

Motion: Utökad rening av avloppsvatten för att skydda Vättervatt
net 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för handläggning. 

Sammanfattning 
Hasse Nörgård (Sd) m fl har inkommit med motion om utökad rening av avloppsvatten för att 
skydda Vättervattnet. 

Beslutsunderlag 
Motion 20 18-1 1-29 från Hasse Nörgård (Sd). 

Skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande 
Hasse Nörgård 

justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 74 

Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-12-20 

24 (24) 

l. Karlsborgs kommun: Kommunfullmäktiges beslut § 158/18 angående avsiktsförklaring om ut
vecklad samverkan mellan Hjo, Tibro och Karlsborg (Hjo TiBerg) (20 18-246). 

2. Länsstyrelsen Västra Götaland: Beslut 20 18-12-04 angående förordnande av begravningsom
bud (20 18-253). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


