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HJO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-23 

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 Hermansson (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) 
Fawzia Osman (S) 

Malin Eriksson (V) 

Johan Eriksson M 
Hasse Nörgård (S) 
Thomas Karlsson (Sd) 

Lornalyn Karlsson (Sd) 
Egon Kornell (Sd) 

Elena Bjärkvall (Sd) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 

Tjänstgörande ersättare 

Elisabeth Samuelsson (M) 

Per-Erik Sondell (C) 

Michael Wennerberg (S) 

Göran Under (Sd) 

Christina Milton (Sd) 

Anita Bergman (M), Birgitta Yester (S), Lars-Göran Svensson (S) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 123 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-23 

Justerande och fastställande av tid för justering 

Kommunfullmäktiges beslut 

'3, ( 17) 

Anette Klang (M) och Hasse Nörgård (Sd) utses att tillsammans med ordföranden justera proto
kollet. 

Till ersättare utses Siba Nasser (M) och Egon Kornell (Sd). 

Justeringstid: Onsdag 29 maj 2019, kl 15.00 

. /,, 
\ / 1 

Justerandes signatur 

\ i\ ! . / 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 124 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-23 

Dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

4 { 17) 

Kommunfullmäktige beslutar att Information Byggnadsnämnden utgår samt att i övrigt fastställa 
dagordningen. 

Utdragsbescyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-23 

Kommunfullmäktige 

Kf § 125 

Information 

- Miljösamverkan Östra Skaraborg 
Förbundschef Pelle Holmström 

- Revisionen, om årets granskningar 
Revisionens ordforande Per-Olof Ekholm (S) 

Junerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 126 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-23 

6 ( 17) 

2019-156 

Interpellation till kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskotts 
ordförande angående målsättningen för Promise Hjos verksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas samt lägga interpellationen och svaret 
till handlingarna. 

Yttranden 
Merja Wester (S), Ann-Christine Fredriksson (M) och Pierre Robert Ryden (S) yttrar sig. 

Sammanfattning 

Merja Wester (S) har inkommit med interpellation till barn- och ungdomsutskottets ordförande 
angående målsättningen för Promise Hjos verksamhet. Ann-Christine Fredriksson (M) har in
kommit med interpellationssvar. 

Beslutsunderlag 

Interpellation 2019-05-07 från Merja Wester (S). 
lnterpellationssvar 2019-05-16 från Ann-Christine Fredriksson (M). 

Skickas till 

Merja Wester 
Ann-Christine Fredriksson 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfu I I mäktige 

Kf § 127 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-23 

Idrottshall nya skolan vid Lundbyområdet 

Kommunfullmäktiges beslut 

7 ( 17) 

2019-133 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att beslut om 
storlek av idrottshall ska gå i takt med budgetarbetet. 

Yrkande 

Catrin Hulmarker (M) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med motiveringen 
att beslut om storlek av idrottshall ska gå i takt med budgetarbetet. 

Pierre Robert Ryden (S) och Hasse Nörgård (Sd) yrkar bifall till Catrin Hulmarkers yrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns ett formellt yrkande om återremiss och föreslår 
följande propositionsordning: 

JA: 
Ärendet ska avgöras idag. 

NEJ: 
Ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras till 
kommunstyrelsen i enlighet med Catrin Hulmarkers (M) yrkande och motivering. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den idrottshall som skall byggas i an
slutning till den nya skolan ska vara en mindre idrottshall med fyra omklädningsrum. 

Yrkanden 

Ann-Christine Fredriksson (M), Petter Jönsson (L) och Eva-Lott Gram (Kd) yrkar bifall till för
valtningens förslag till beslut. 

Pierre Robert Ryden (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för eget förslag om att 
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta att den idrottshall som ska byggas i 
områd~t till den nya skolan ska vara en fullstor hall. 

U[dragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf § 127 

Beslutsgång 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-23 

8 ( 17) 

2019-133 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och 
Pierre Robert Rydens förslag och ställer dem mot varandra. Ordförande finner att kommunsty
relsens beslutat i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

JA: 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

NEJ: 
Bifall till Pierre Robert Rydens förslag till beslut. 

Omröstningen utfaller med: 

JA: 8 

NEJ: 7 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Följande röstar JA: Siba Nasser (M), Ann-Christine Fredriksson (M) Ewa F Thorstenson (M), Lars 
Glad (M), Christer Klang (M), Britt-Marie Sjöberg (C), Petter Jönsson (L), Eva-Lott Gram (Kd). 

Följande röstar NEJ: Pierre Robert Ryden (S), Sandra Lind (S), Jörgen Fransson (S), Lars-Göran 
Svensson (S), Kjell-Arne Green (S), Hasse Nörgård (Sd), Christina Milton (Sd). 

Reservation 

Pierre Robert Ryden (S), Sandra Lind (S), Jörgen Fransson (S), Lars-Göran Svensson (S) 
och Kjell-Arne Green (S) reserverar sig mot beslut och avser lämna in en skriftlig reservation, 
bilaga I. 

Hasse Nörgård (Sd) och Christina Milton (Sd) reserverar sig mot beslut och avser lämna in en 
skriftlig reservation, bilaga 2. 

Sammanfattning 
I den rapport, "Idrottshall nya skolan vid Lundbyområdet", som utgör underlag för ovanstående 
förslag till beslut redovisar förvaltningen nuläget kring nyttjande av befintliga idrottshallar och en 
bedömning av framtida behov. Rapporten innehåller också en beskrivning av de ekonomiska kon
sekvenserna av byggnation av mindre kontra fullstor hall. Sammanfattningsvis bedömer förvalt
ningen att: 

Befintliga idrottshallar är väl nyttjade under säsongen mitten av september till mitten av 
april. Övriga delar av året är nyttjandet lågt. 

Det finns möjligheter att fördela tider mer anpassat efter träningsmoment och ålder för att 
frigöra mer tid i de fullstora hallarna. Smarta bokningar i samverkan med föreningslivet 
skulle kunna öka antalet tillgängliga tider. 

Skolverksamheten ser inget behov av fullstor idrottshall i anslutning till skolan. 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-23 

9 ( 17) 

forts Kf § 127 2019-133 

Kultur, turism och fritid ser inget tydligt behov av ytterligare fullstor hall i nuläget men be
hovet på lite längre sikt är svårbedömt. 

Föreningslivet har önskemål om ytterligare en fullstor hall. 

Den årliga kostnaden för en fullstor idrottshall beräknas bli 900 tkr högre jämfört en 
mindre idrottshall. I denna summa ingår drift, avskrivning och extern ränta. 

Om behov av ytterligare en fullstor idrottshall skulle uppstå i framtiden vore det naturligt 
att se över möjligheterna att utveckla Guldkroksområdet som är vårt huvudsakliga idrotts
område. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-04-23 samt "Underlag för beslut om byggnation av id
rottshall". 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Justcrandes signatur \..,,~ 1Y 
/ 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 128 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-23 

•• 0 

10 (17) 

2019-116 

Samordningsförbundet Ostra Skaraborg: Arsredovisning 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet Östra 
Skaraborg. 

Yrkande 
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2018 för 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg. 

Yrkande 
Ann-Christine Fredriksson (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2018. 

Beslutsunderlag 
Samordningsförbundet Östra Skaraborgs § 6.2/ I 9 samt årsredovisning. 

Skickas till 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg 

Justerandes signatur \ / ( Utdragsbesryrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 129 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-23 

11 ( 17) 

2019-116 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg: Revisionsberättelse 2018 
och fråga om ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg och 
de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för 2018. 

Protokollsanteckning 
Till dagens protokoll antecknas att endast de ledamöter deltar i beslutet som enligt kommunalla
gens 5 kap § 48 äger rätt att delta i beslutet om ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg har översänt revisionsberättelse för 2018 för behandling 
av fråga om ansvarsfrihet i fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 2018 för Samordningsförbundet Östra Skaraborg. 

Skickas till 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg 

Jumrandes signatur \,~ Utdragsbescyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 130 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-23 

•• 0 

Räddningstjänsten Ostra Skaraborg: Arsredovisning 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

12 ( 17) 

2019-128 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2018 för Räddningstjänsten Östra Ska
raborg. 

Yrkande 

Lars Glad (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2018 för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2018. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, direktionens § 5/ 19 samt årsredovisning 2018. 

Skickas till 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Juscerandes signatur \4 Utdragsbestyrkande 

~{ ) 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 131 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-23 

13 (17) 

2019-128 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Revisionsberättelse 2018 och 
fråga om ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen i Räddningstjänsten Östra Skaraborg och de 
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2018. 

Protokollsanteckning 
Till dagens protokoll antecknas att endast de ledamöter deltar i beslutet som enligt kommunalla
gens 5 kap § 48 äger rätt att delta i beslutet om ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 
Räddninstjänsten Östra Skaraborg har översänt revisionsberättelse för 2018 för behandling av 
fråga om ansvarsfrihet i fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 2018 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Skickas till 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Justerandes signatur \k Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 132 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-23 

Entledigande från kommunala uppdrag - Malin Eriksson (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

14 ( 17) 

2019-1 {'.JO 

entlediga Malin Eriksson (V) från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i 
kommunfullmäktiges valberedning, ersättare i kommunstyrelsen, insynsplats i omvårdnads
utskottet och ersättare i kommunfullmäktiges arvodesberedning, samt 

uppdra åt kanslienheten att hemställa hos länsstyrelsen att genomföra ny rösträkning och 
utse ny ledamot i kommunfullmäktige efter Malin Eriksson (V). 

Sammanfattning 
Malin Eriksson (V) har i skrivelse begärt at få bli entledigad från sina kommunala uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2019-05-13 från Malin Eriksson (V). 

Skickas till 
Malin Eriksson 
Personalenheten 
Länsstyrelsen Västra Götaland 

justerandes signatur \ .~ Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 133 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-23 
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2019-157 

Motion om att återvändande IS-krigare inte är önskvärda i Hjo 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för handläggning. 

Sammanfattning 

Egon Kornell (Sd) m f1 har inkommit med motion om att återvändande IS-krigare inte är önsk
värda i Hjo kommun 

Beslutsunderlag 

Motion 2019-04-25 från Egon Kornell (Sd) m fl. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Egon Kornell m f1 

Justerandes signatur \ k· Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 134 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-23 

16 (i7) 

2019-158 

Motion om att införa förbud mot tiggeri i kommunens lokala ord
n i ngsf ö reskrifte r 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen fölr handläggning. 

Sammanfattning 

Egon Kornell (Sd) m fl har inkommit med motion om att införa förbud mot tiggeri i kommunens 
lokala ordningsföreskrifter. 

Beslutsunderlag 

Motion 2019-05-03 från Egon Kornell (Sd) m fl. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Egon Kornell m fl 

Justerandes signatur v\ Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 135 

Anmälningsärende 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-23 

17 ( 17) 

Länsstyrelsens beslut 2019-05-13 där Marie Lindberg (S) utsetts t ill ny ersättare i kommunfull
mäktige efter Annika Sjöhem (S) (2019-126). 

Justerandes signatur \,j Utdragsbestyrkande 




