
t)HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Kommunfullmäktige 

Plats och tid Lilla Park, Kulturkvarteret, kl. 19.00 - 19.30 

Beslutande Se sidan 2 

Övriga deltagande Annica Carter, hållbarhets- och kvalitetsstrateg, § 3 
Eva Ulfenborg, socialchef/tillträdande kommundirektör, § 3 
Lisbeth Göthberg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Utses att justera Christer Klang (M) 

Justeringens plots och tid Stadshu\ et 2020-02- 26 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom protokollets publicering på kommunens anslagsuvla. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Protokollet publiceras 

Kommunfullmäktige 

2020-02-20 

2020-02- 26 
Förvaringsplats för protokol-
let Stadshuset, Hjo 

Protokollet tas ned 2020-03- 19 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-02-20 

Kommunfullmäktige 

Ledamöter 

Jörgen Fransson (S), ordförande 
Michael Kihlström (Kd) 

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 Ryd6n (S) 
Bodil Hedin (S) 

Merja Wester (S) 
Kjell-Arne Green (S) 
Sandra Lind (S) 

Anders Karlsson (S) 
Lars-Göran Svensson (S) 
Vakant (V) 
Vakant (V) 
Hasse Nörgård (Sd) 
Lennart Larsson (Sd) 

Egon Kornell (Sd) 
Elena Bjärkvall (Sd) 

Vakant (Sd) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 

Tjänstgörande ersättare 

David Olsson (Kd) 

Elisabeth Samuelsson (M) 

Per-Erik Sandell (C) 

Ersättare saknas 

Ersättare saknas 

Ersättare saknas 
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Anita Bergman (M), Michael Wennerberg (S), Birgitta Vester (S) och Osvald Lundqvist (S) 

'"'"""'"'~ ? Utdragsbescyrkande 
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Kf § I 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-02-20 

Justerande och fastställande av tid för justering 

Kommunfullmäktiges beslut 
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Christer Klang (M) och Merja Wester (S) utses att tillsammans med ordföranden justera proto
kollet. 

Till ersättare utses Elisabeth Samuelsson (M) och Kjell-Arne Green (S). 

Justeringstid: Måndag 24 februari 2020, kl 16.00. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-02-20 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 
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Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-02-20 

- Agenda 2030, inför mötet med Hjo TiBorg 2020-04-21 

Hållbarhets- och kvalitetsstateg Annica Carter och socialchef/tillträdande kommundirektör Eva 

U/fenborg 

Utdragsbestyrkandc 
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2018-233 

Taxa och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark: Revidering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förvaltningens förslag till revidering av taxor och avgifter 
för upplåtelse av allmän platsmark att gälla från 2020-03-0 I. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens förslag till 
revidering av taxor och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark att gälla från 2020-03-0 I. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-18, § I I om Taxa avseende avgifter för upplåtelse av 
allmän platsmark. Förvaltningen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att räkna upp de 
antagna avgifterna och timavgifterna med förändringen i Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2018. Utöver denna uppräkning föreslår förvaltningen 
följande revideringar av taxan: 

I. Avgiften för foodtrucks höjs från 3 500 kr per säsong till 6 000 kr per säsong. 

Markhyran som uppgått till 3 500 kr för hela säsongen under sommaren 2019 beslutades av 
kommunfullmäktige i november 2018 i samband med antagandet av taxan för allmän 
plats-,mark. Förvaltningen föreslår i denna revidering att markhyran sätts till 6 000 kr per 
säsong, vilket motsvarar en månatlig kostnad om I 500 kr. Förvaltningen har jämfört med 
andra kommuner som upplåter mark för foodtrucks. Det är långt ifrån alla kommuner som 
har en antagen markhyra för foodtrucks. Det är vanligt att man använder så kallade 
nyttoparke-,ringstillstånd istället. Jämförelsen med kommuner som tillämpar markhyra visar 
att 3 500 kr är en relativt låg markhyra. Nedan listas ett antal kommuners markhyra för 
foodtrucks: 

Skövde kommun I 700 kr och 7 600 kr per månad beroende på vart i kommunen man vill 
placera sin foodtrucks 

Älmhult 

Lund 

Bengtsfors 

2 000 kr/ månad 

2 000 kr/ månad 

I 700 kr/månad 
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forts Kf § 4 2018-233 

2. I förslaget till revidering förtydligas och förenklas beskrivning av att Hjo kommun debiterar 
för arbete i samband med arrangemang. För att förenkla införs "paket-pris" avseende 
trafikavstängning och sophantering. Debitering sker i enligt självkostnad. 

Föreslagna förändringar är markerade med överstruken text och gul markering. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2020-01-08 samt förslag till revidering av Taxa och avgifter 
för upplåtelse av allmän platsmark. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 
Ekonomienheten 
Näringslivsenheten 
Kultur, turism och fritid 

) .. 

Justerandes signatA /\ . ' 

~ ~11~ 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 5 2015-226 

Avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn: Revidering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förvaltningens förslag till reviderade avgifter för Hjo 
kommuns småbåtshamn att gälla från 2020-03-0 I. 

Yrkande 
Lars Glad (M) och Pierre Robert Ryden (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förvaltningens förslag till re
viderade avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn, att gälla från 2020-03-0 I. 

Sammanfattning 
Avgifterna för Hjo kommuns småbåtshamn höjdes med cirka I O % inför båtsäsongen 2019 och 
avsikten var att låta denna höjning gälla tom säsongen år 2020. Förvaltningen föreslår därför 
ingen höjning av avgifterna för båtplats i Hjo hamn. 

Den revideringen av avgifterna som föreslås är föranledd av följande förslag till förändringar: 

I avvaktan på utredningen kring den fortsatta driften av båtuppställningsplatsen föreslår 
förvaltningen att det ska vara möjligt, för de båtägare som har sin båtplats vilande inneva
rande säsong, att förvara båtar på den kommunala båtuppställningsplatsen även sommar
tid under perioden från I juni till 31 augusti. (Denna möjlighet har tidigare bara erbjudit 
under vinterhalvåret). Säsongsavgiften för sommaruppställning föreslås bli 700 kr för 
uppställning utomhus resp I 800 kr för uppställning inomhus. 

förvaltningen föreslår att en avgift om I 000 kr tas ut i de fall hyresgäst tappar bort 
nyckel till båtuppställningsplatsen samt en avgift om 200 kr i de fall nummerskylten för 
märkning av uppställd båt försvinner. 

förvaltningen föreslår att det, under för- och eftersäsong, införs en möjlighet för de båtä
gare som inte har fast båtplats att lägga sina båtar i hamnen i samband med sjösättning 
och upptagning. Avgiften förslås bli 180 kr per påbörjad vecka. 

I bifogat förslag till revidering av "Avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn" är det som föreslås 
utgå eller ändras markerat som överstruken text och förslag till ändringar är kursiverade och 
gul markerade. 

Beslutsunderlag 
Gata/parkchefens skrivelse 2020-01-08 samt förslag till revidering av avgifter för Hjo kommuns 
småbåtshamn. 

Utdragsbcstyrkande 
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Skickas till 
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2020-02-20 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 6 2019-245 

Återbesättande av ersättare i kommunstyrelsen efter Thomas 
Karlsson (Sd) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ersättare i kommunstyrelsen efter Thomas Karlsson (Sd) 
utse Eddie Wallin (Sd). 

Sammanfattning 
Thomas Karlsson (Sd) har entledigats från bl a uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 

Skickas till 
Eddie Wallin 
Personalenheten 
IT-enheten 

Justcrandes signatur 

ct w~~tu Utdragsben yrkande 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-02-20 

Aterbesättande av ersättare i kommunstyrelsen efter Göran 
Under (Sd) 
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2019-332 

Kommunfullmäktige beslutar att till ersättare i kommunstyrelsen efter Göran Under (Sd) utse 
Elena Bjärkvall (Sd) . 

Sammanfattning 
Göran Under (Sd) har entledigats från bl a uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 

Skickas till 
Elena Bjärkvall 
Personalenheten 
IT-enheten 

Juslerandes signatur 

~ ~J 
Utdragsbesryrkande 
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Anmälningsärenden 
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Länsstyrelsen Västra Götalands beslut 2019-12-06 där man meddelar att Kristina Karlsson 
(Sd) är utsedd till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Göran Under (Sd) och att någon ny 
ersättare inte kunde utses (2019-332). 

Länsstyrelsen Västra Götalands beslut 2019-12-06 där man meddelar att någon ny ledamot 
inte kunde utses efter Kristina Karlsson (Sd) (2019-333). 

Kammarrätten i Jönköping beslut 2020-01-07 där man meddelar prövningstillstånd avseende 
kommunens överklagan av Förvaltningsrättens dom avseende partistöd 2019 (2019-40). 

Utdragsbestyrkande 


