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HJO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-19 

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) 

Fa>.vzia Osman (S) 
Johan Eriksson (V) 
Vakant (V) 
Hasse Nörgård (S) 
Thomas Karlsson (Sd) 
Lornalyn Karlsson (Sd) 

Egon Kornell (Sd) 

Elena Bjärkvall (Sd) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 

Tjänstgörande ersättare 

Lars-Göran Svensson (S) 
Ersättare saknas 

Christina Milton (Sd) 

Anita Bergman (M), Per-Erik Sondell (C) och Michael Wennerberg (S) 

Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 136 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-19 

Justerande och fastställande av tid för justering 

Kommunfullmäktiges beslut 

3 ( 15) 

Siba Nasser (M) och Thomas Karlsson (Sd) utses att tillsammans med ordföranden justera pro
tokollet. 

Till ersättare utses Britt-Marie Sjöberg (C) och Christina Milton (Sd). 

Justeringstid: Måndag 24 juni 2019, kl 16.00. 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 137 

Dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-19 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 138 

Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-19 

- Avfallshantering Östra Skaraborg 

Ekonomichef Linda Moulare och insamlingschef Ewa Dydiszko 

- Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämndens ordförande Björn Bröne (L) 

- Budgetuppföljning 2, 2019 

Ekonomichef Lennart Andersson 

Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 139 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-19 

T olkförmedling Väst: Årsredovisning 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
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2019-140 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2018 för T olkförmedling Väst. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2018 för 
T olkförmedling Väst. 

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

Sammanfattning 
T olkförmedling Väst har upprättat årsredovisning för 2018. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2018 för T olkförmedling Väst. 

Skickas till 
Tolkförmedling Väst 

Justerandes signatur~ ( W /J ~~~~ 
~ ~ -

,:---y ~ 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 140 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-19 
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2019-140 

Tolkförmedling Väst: Revisionsberättelse 2018 och fråga om an
svarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att enligt revisorernas förslag bevilja direktionen i Tolkförmedling 
Väst 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 
T olkförmedling Väst har översänt revisionsberättelse för 2018 för behandling av fråga om an
svarsfrihet i fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 2018 för T olkförmedling Väst. 

Skickas till 
T olkförmedling Väst 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 141 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-19 

Kommunikationsstrategi för Hjo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

anta förvaltningens förslag till kommunikationsstrategi för Hjo kommun, samt 
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2019-179 

upphäva Hjo kommuns informationspolicy som antogs av kommunfullmäktige § 45/00 (Dnr 
1999-330). 

Yrkande 

Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

anta förvaltningens förslag till kommunikationsstrategi för Hjo kommun, samt 

upphäva Hjo kommuns informationspolicy som antogs av kommunfullmäktige § 45/00 (Dnr 
1999-330). 

Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till en kommunikationsstrategi som ersätter Hjo kom
muns informationspolicy som antogs 2000-05-25 av kommunfullmäktige. Kommunikationsstra
tegin anger inriktningen på det moderna kommunikationsarbetet. Här beskrivs ansvar och roller, 
budskap, målgrupper och kanaler samt hur kommunens verksamheter ska planera sin kommuni
kation. En väl fungerande kommunikation är en av de viktigaste förutsättningarna för demokrati 
och delaktighet. God kommunikation kommer inte av sig själv utan skapas gemensamt av led
ningen och alla medarbetare. Därför har vi alla ett ansvar för att kommunikationsstrategin tilläm
pas i det dagliga arbetet. Kommunikationsarbetet ska bidra till att kommunens mål uppnås och 
att visionen förverkligas och hålls levande. 

Beslutsunderlag 
Kommunikationschefens skrivelse 2019-05-06. 
Förslag till kommunikationsstrategi för Hjo kommun. 

Skickas till 
Kommunikationschef 

"\-
Justeranzdcs signatur (il o l -~- ~ --
~ U(~ " 
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Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 142 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-19 
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2019-132 

Tillståndsenheten i samverkan (TIS): Tillägg och revidering av taxa 
ansöknings- och tillsynsavgifter för Hjo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa tillägg och revidering av taxan: "Taxa ansöknings- och 
tillsynsavgifter tillståndsenheten i samverkan (TIS)" enligt upprättat förslag: 

NY text markerad med gult. Borttagen text markeras med överstrykning 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa tillägg och revidering av 
taxan: "Taxa ansöknings- och tillsynsavgifter tillståndsenheten i samverkan (TIS)" enligt upprättat 
förslag: 

NY text markerad med gult. Borttagen text markeras med överstrykning 

Sammanfattning 
Ärendet avser avgifter för ansökningar om tobakstillstånd och avgifter för tillsyn med anledning 
av en ny lag som träder i kraft I juli 2019. Den nya lagen innebär nya obligatoriska uppgifter för 
kommunen vad gäller att pröva tillstånd för försäljning av tobak samt ett utökat ansvar vad gäller 
tillsyn . 

Beslutsunderlag 
Socialchefens skrivelse 2019-04-30. 
Tjänsteskrivelse Ny tobakslag - underlag för uträkning av taxa för ansökan och tillsyn inom ra
men för TIS. 
Reviderade ansöknings- och tillsynsavgifter. 

Skickas till 
Tillståndsenheten i Samverkan 
Socialchefen 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 143 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-19 

Idrottshall nya skolan vid Lundbyområdet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
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2019-133 

kostnaden för att bygga idrottshallen ska rymmas inom de 120 mnkr som totalt finns avsatta 
för den nya skolan utan att detta sker på bekostnad av lokalbehovet i skolbyggnaden och 
utemiljön runt skolan, samt 

att idrottshallen ska byggas med maximal yta för att tillgodose skolans behov och för att av
lasta redan befintliga hallar. 

Yrkande 

Catrin Hulmarker (M), Pierre Robert Ryden (S), Petter Jönsson (L), Britt-Marie Sjöberg (C), Eva
Lott Gram (Kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna lämnar följande protokollsanteckning: "Sd ifrågasätter alliansens motivation 
för återremiss och med de nyckeltal för byggnation av skola och idrottshall som vi fått från an
nan kommun finns inga hinder för att bygga en skola med en s.k. fullstor hall inom budgetramen." 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

kostnaden för att bygga idrottshallen ska rymmas inom de 120 mnkr som totalt finns avsatta 
för den nya skolan utan att detta sker på bekostnad av lokalbehovet i skolbyggnaden och 
utemiljön runt skolan, samt 

att idrottshallen ska byggas med maximal yta för att tillgodose skolans behov och för att av
lasta redan befintliga hallar. 

Reservation 
Hasse Nörgård (Sd) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Petter Jönsson (L), Lars Glad (M), Bodil Hedin (S), Eva-Lott Gram (Kd) och Britt-Marie Sjöberg 
(C) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Justerandes signatur~ - , ) 
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Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf § 143 

Sammanfattning 

SAM MANTRÄDESPROTOKO LL 

2019-06-19 

I I ( 15) 

2019-133 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2019 § 127 att återremittera ärendet kring idrottshal
lens storlek. Motivet för återremissen var att ärendet har betydelse för Hjo kommuns ekonomi i 
såväl investeringsbudget som framtida driftsbudget. Vårbudgeten för åren 2020-2022 fastslås av 
kommunfullmäktige på sammanträdet den 19 juni. Återremissen gör det möjligt för respektive 
parti inom oppositionen att inkomma med förslag till finansiering i sina budgetförslag som ska 
presenteras på detta sammanträde. 

Beslutad budget för den nya skolan är 120 mnkr. I denna summa ska skolbyggnad, inventarier, 
idrottshall, tillagningskök, utemiljö och trafiklösning rymmas. I dagsläget är den slutliga kostnaden 
för den nya skolan svår att bedöma exakt. Majoritetens intention är att idrottshallen till den nya 
skolan ska byggas så stor som möjligt inom ramen för de 120 mnkr som finns avsatta för ny 
skola utan att detta sker på bekostnad av lokalbehovet och inredningen i skolbyggnaden samt 
utemiljön runt skolan. 

Beslutsunderlag 
Kansliets skrivelse 2019-05-24. 
Kommunfullmäktiges beslut§ 127/ 19. 
Socialdemokraternas skrivelse 2019-05-29. 

Skickas till 
Kultur-, turism och fritid 
Samhällsbyggnad 
Ekonomienheten 

- - "'--
Juster~andes signatur · / ,~--------= 
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Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 144 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-19 

Vårbudget för Hjo kommun 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
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2019-180 

angivna verksamhets- och finansiella mål ligger till grund för verksamheten för 2020, 

ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå för 2020 fastställs enligt föreliggande för
slag i vårbudget, 

investeringsbudgeten 2020 samt investeringsplan för perioden 2021 - 2024 fastställs enligt 
föreliggande förslag till vårbudget 2020 på sid 29, samt 

skatteintäkternas storlek baseras på att nuvarande skattesats bibehålls, 21 :57 per skattek
rona. 

Yrkande 
Catrin Hulmarker (M), Petter Jönsson (M), Britt-Marie Sjöberg (C) Eva-Lott-Gram (Kd) och 
Hasse Nörgård (Sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Anteckning 
Pierre Robert Ryden (S), Bodil Hedin (S), Jörgen Fransson (S), Merja Wester (S), Kjell-Arne 
Green (S), Sandra Lind (S), Anders Karlsson (S) och Lars-Göran Svensson (S) deltar inte i beslu
tet. 

Protokollsanteckning 
Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen lämnar följande protokollsanteckning: "Hjo kom
muns ekonomi väntas bli mycket ansträngd de närmaste åren. Därför avser vi att invänta hösten 
för att se hur driftbudgeten påverkas under innevarande år. Av den anledningen deltar inte (S) -
gruppen i budget-beslutet i dagens Fullmäktige. Vi avvaktar till i höst då vi eventuellt kommer 
med ett eget förslag. Majoritetens förslag till effektivitetsbeting anser vi inte ska omfatta de av 
kommunens verksamheter som utförs av personal "på golvet". Med detta avses all personal inom 
vård och omsorg, skola och förskola, alltså där händer behövs. Vi betonar även att heltid som 
norm ska genomföras." 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

angivna verksamhets- och finansiella mål ligger till grund för verksamheten för 2020, 

ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå för 2020 fastställs enligt föreliggande för
slag i vårbudget, 

~ 

Justerandes signatur ~ ~C_.:> __ 

rz;Z~--: 
Utdragsbestyrk.inde 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf § 144 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-19 
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2019-180 

investeringsbudgeten 2020 samt investeringsplan för perioden 2021 - 2024 fastställs enligt 
föreliggande förslag till vårbudget 2020 på sid 29, samt 

skatteintäkternas storlek baseras på att nuvarande skattesats bibehålls, 21 :57 per skattek
rona. 

Yrkande 
Petter Jönsson (L), Britt-Marie Sjöberg (C), Eva-Lott Gram (Kd) och Ann-Christine Fredriksson 
(M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Anteckning 
Sandra Lind (S), Bodil Hedin (S), Kjell-Arne Green (S), Lars-Göran Svensson (S) och Fawzia 
Osman (S) deltar inte i beslutet. 

Protokollsanteckning 
Se bilaga från Sandra Lind (S), Bodil Hedin (S), Kjell-Arne Green (S), Lars-Göran Svensson (S) 
och Fawzia Osman (S), bilaga A. 

Sammanfattning 
Enligt Hjo kommuns plan för budget och budgetuppföljning ska kommunfullmäktige under juni 
månad fastställa vårbudget för budgetarbetet nästkommande år. 

Vårbudgeten ska innehålla: 
- övergripande finansiella mål, 
- den totala investeringsramen, 
- ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå, samt 
- avgörande inriktningar. 

Beslutsunderlag 
Vårbudget 2020. 
Synpunkter 2019-06-03 från Kommunal. 
Synpunkter 2019-06-02 från Vision. 

Skickas till 
Kommunledningsgruppen 

Utdrags-bestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 145 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-19 

Val av 3 nämndemän 2020 - 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse: 

Anders Beckman (M) 
Richard Bengtsson (M) 
Michael Wennerberg (S) 

Sammanfattning 

14 (15) 

2019-108 

Mandatperioden för nämndemän vid Sveriges Domstolar går ut vid årsskriftet, och en ny nämn
demannakår ska väljas. För Hjo kommuns del ska tre (3) nämndemän väljas. 

Beslutsunderlag 
Skaraborgs tingsrätts skrivelse 2019-03-20. 

Skickas till 
De valda 
Skaraborgs tingsrätt 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 146 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-06-19 

Entledigande från kommunala uppdrag - Johan Eriksson (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
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2019-191 

entlediga Johan Eriksson M från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning, ersättare i kommunfullmäktiges arvodesberedning, leda
mot i kommunstyrelsen och insynsplats i barn- och ungdomsutskottet, samt 

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

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

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2019-06-19 från Johan Eriksson (V). 

Skickas till 
Johan Eriksson 
Personalenheten 
Länsstyrelsen Västra Götaland 

Utdrags bestyrkande 


