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HJO 
Kommunfullmäktige 

Ledamöter 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

Tjänstgörande ersättare 

2 (42) 

Med anledning av Corona-pandemin/Covid-19 är antalet ledamöter reducerade till 17 st vid dagens 
sammanträde, detta har skett i samråd med kommunfullmäktiges gruppledare. 

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 Ryden (S) 
Bodil Hedin (S) 
Jörgen Fransson (S) 
Merja Wester (S) 
Kjell-Arne Green (S) 
Sandra Lind (S) 

Anders Karlsson (S) 
Lars-Göran Svensson (S) 
Vakant (V) 
Vakant (V) 
l=lasse l'Jörgård (Sd) 

Lennart Larsson (Sd) 
Egon Kornell (Sd) 
Elena Bjärlcvall (Sd) 

Vakant (Sd) 

Justerandcs signatur Utdrags bestyr kandc 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

Justerande och fastställande av tid för justering 

Kommunfullmäktiges beslut 

3 (42) 

Kerstin Strandbergh Hermansson (M) och Anders Karlsson (S) utses att tillsammans med ordfö
randen justera protokollet. 

Till ersättare utses Britt-Marie Sjöberg (C) och Lars-Göran Svensson (S). 

Justeringstid: Onsdag 6 maj 2020, kl 16.00. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 10 

Dagordning 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen. 

Juste ra ndes signatur Utdrags bestyr kande 

4 (42) 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

Policy för drogförebyggande arbete i Hjo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för drogförebyggande arbete i Hjo kommun. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

5 (42) 

2020-56 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Policy för drogförebyggande ar
bete i Hjo kommun. 

Sammanfattning 
Frågor som berör alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) är en del av folkhälsoarbetet 
både nationellt, regionalt och lokalt. Att bruka dessa ämnen är förenat med risk för ohälsa och 
bidrar idag till en betydande del av sjukdomsrelaterade, sociala och ekonomiska kostnader för 
både individ och samhälle. Därför bör kommunen arbeta preventivt med ANDT. Enligt Prevent
ionsindex finns det fem viktiga områden som bör finnas på plats för ett lyckat preventivt arbete: 
Personal och budget, Policy, Tillstånd och tillsyn, Samverkan och Aktiviteter. Denna policy är 
alltså en grundläggande pusselbit. Policyn tydliggör Hjo kommuns hållning i det drogförebyggande 
arbetet och utifrån den kan sedan en handlingsplan med konkreta aktiviteter utformas. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2020-01-08 samt förslag till policy för drogförebyggande arbete i 
Hjo kommun. 

Skickas till 
Folkhälsostrateg 
Arbete och socialtjänst 
Barn och utbildning 
Kansliet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

6 (42) 

2020-57 

Översyn av visionen, dess utvecklingsområden samt prioriterade 
mål 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i sin tur ge förvaltningen i 
uppdrag att inleda en översyn av visionen, dess utvecklingsområden samt prioriterade mål. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i 
sin tur ge förvaltningen i uppdrag att inleda en översyn av visionen, dess utvecklingsområden 
samt prioriterade mål. 

Sammanfattning 
I samband med att nuvarande kommundirektör tillträdde fick denne i uppdrag att ta fram en ny 
vision för Hjo. Kommunens vision "Tillsammans skapar vi framtidens Hjo" med tillhörande ut
vecklingsområden antogs av kommunfullmäktige 2013. Sedan dess har den årliga budgeten inne
hållit prioriterade mål utifrån visionen. Målen har i stort sett varit oförändrade sedan 2013. 

I april 2020 tillträder en ny kommundirektör. Denne bör få i uppdrag att under 2020 inleda en 
översyn av visionen och tillhörande utvecklingsområden samt mål. Detta innebär inte att en ny 
vision ska ersätta den gällande, utan Tillsammans-begreppet och värdegrunden Det goda mötet 
är grunden för kommunens styrning även under kommande år. Det innebär att arbetet med re
videringen ska genomföras med bred medborgardelaktighet i både tätorten och ytterområdena, 
men inte vara lika omfattande och resurskrävande som när visionen togs fram. Samtidigt måste 
kommunen ta hänsyn till att sedan visionens tillkomst så har det skett stora förändringar i sam
hället. De globala målen, Agenda 2030 målen, antogs 2015 av FNs 193 medlemsländer. Agenda 
2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, för
verkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och 
flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är 
integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekono
miska, den sociala och den miljömässiga. 

Ytterligare en aspekt är att Barnkonventionen har blivit svensk lag år 2020 vilket ställer ytterli
gare krav på delaktighet och inflytande. Klimatet och miljön har hamnat i fokus och Sverige skrev 
2015 under på Parisavtalet vilket ställer krav även på den lokala nivån att ställa om till ett hållbart 
samhälle. Ett omtag kring visionen samt tillhörande mål behöver fånga in dessa och andra samhäl
leliga utmaningar och ge kommunen vägledning kring hur man de närmaste åren ska arbeta till
sammans med andra aktörer i kommunen för att uppnå social, miljömässig och ekonomisk håll
barhet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

7 (42) 

forts Kf § 12 2020-57 

Arbetet bör utmynna i en revidering av kommunfullmäktiges prioriterade mål så att dessa i 
högre utsträckning återspeglar Agenda 2030 målen. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2020-01-13. 

Skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommundirektör 

Justerandes signatur Utdragsbescyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

Utvärdering av Fairtrade City 

Kommunfullmäktiges beslut 

8 (42) 

2020-58 

Kommunfullmäktige beslutar att inte ansöka om att bli omdiplomerad Fairtrade City 2020, men 
att fortsätta att arbeta med rättvis handel i enlighet med hållbarhetsstrategin och Agenda 2030 
målen. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte ansöka om att bli omdiplomerad 
Fairtrade City 2020, men att fortsätta att arbeta med rättvis handel i enlighet med hållbarhets
strategin och Agenda 2030 målen. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade § I I 5/ I 5 att ansöka om att bli en diplomerad Fairtrade City. I be
slutsunderlaget beskrevs hur arbetet med Fairtrade skulle bedrivas för att leva upp till Fairtrade 
Sveriges kriterier. Inför årets omdiplomering har en utvärdering genomförts för att se om det 
fortfarande finns förutsättningar för att bedriva styrgruppsarbete inom Fairtrade City Hjo. Utvär
deringen visar att, även om diplomeringen varit värdefull för att öka medvetenheten om rättvis 
handel i Hjo, så saknas det idag förutsättningar för att bedriva styrgruppsarbete i enlighet med de 
intentioner som fanns när beslutet om diplomeringen fattades. Inför diplomeringen 20 I 5 så del
tog många lokala aktörer aktivt i arbetet. Under årens gång har dock ett antal centrala aktörer 
slutat delta i styrgruppsarbetet. Förutom kommunens representanter så är det ett fåtal personer 
som deltar aktivt i styrgruppsarbetet och det gör upplägget mycket sårbart. Kommunens kon
taktperson får ta fler arbetsuppgifter än det ursprungligen var tänkt. Det finns idag inte heller nå
gon person från näringslivet som deltar aktivt i styrgruppsarbetet med att planera och genom
föra aktiviteter, trots att det är ett av kriterierna i Fairtrade diplomeringen. 

Även om kommunen inte är diplomerad Fairtrade City kommer vi att fortsätta att arbeta med 
rättvis handel i enlighet med hållbarhetsstrategin. Frågan om social hållbarhet är högaktuell. 
Barnkonventionen har blivit en lag i år och under detta år kommer Hjo kommun att inleda ett 
arbete kring Agenda 2030 målen. Syftet är att fördjupa organisationens och på sikt även Hjobor
nas kunskap om samtliga globala mål så att vi tillsammans kan skapa en socialt, miljömässigt och 
ekonomiskt hållbar kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2020-01-15 samt utvärdering 2020-01-14. 

Justcra:ndcs signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf § 13 

Skickas till 
Styrgruppen Fairtrade City Hjo 

Justerandes signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

Utdragsbest:yrkande 

9 (42) 

2020-58 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

Biblioteksplan för Hjo kommun 2020 - 2024 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Biblioteksplan för Hjo kommun 2020 - 2024. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

I 0 (42) 

2020-33 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Biblioteksplan för Hjo kommun 
2020- 2024. 

Sammanfattning 
Riksdagen har genom Bibliotekslagen (SFS 2013:80 I) beslutat att landets kommuner och lands
ting ska anta biblioteksplaner för den kommunala biblioteksverksamheten. Syftet med biblioteks
planen är att tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Kungliga biblioteket har fått i uppdrag 
av regeringen att ta fram förslag till en nationell biblioteksstrategi. Syftet med strategin är att 
långsiktigt främja samverkan och kvalitetsutveckling i hela det allmänna biblioteksväsendet i Sve
rige. Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna 
följa upp hur antagna biblioteksplaner har utformats och hur de används. 

Kommunfullmäktige i Hjo antog en biblioteksplan 2006 och denna plan reviderades senast 20 I I. 
Efter förändringar i Bibliotekslagen år 2013 har kraven på planernas aktualitet skärps, vilket inne
bär att de nu bör omfatta en tidsperiod på tre till fem år. Biblioteksplanen bör antas av kommun
fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kultur, turism och fritidschefens skrivelse 2020-02-04 samt förslag till biblioteksplan för Hjo 
kommun 2020- 2024. 

Skickas till 
Kultur, turism och fritid 
Kansliet 
Kungliga biblioteket (biblioteksplaner@kb.se) 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunful I mäktige 

Kf § 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2019 till 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

11 (42) 

2020-41 

Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera investeringsprojekt från 2019 till 2020 i enlighet 
med nedanstående sammanställning: 

Budget Nedlagt Netto 

Exploateringsprojekt 4 400 000 -14 092 442 - 9 692 442 

Övriga projekt 29 808 638 -5 325 174 24 483 464 

Totalt 34 208 638 -19 417 616 14 791 022 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera investeringsprojekt från 
2019 till 2020 i enlighet med nedanstående sammanställning: 

Exploateringsprojekt 

Övriga projekt 

Totalt 

Sammanfattning 

Budget 

4 400 000 

29 808 638 

34 208 638 

Nedlagt 

-14 092 442 

-5 325 174 

-19 417 616 

Netto 

- 9 692 442 

24 483 464 

14 791 022 

I likhet med tidigare år finns ett antal investeringsprojekt som pågick över årsskiftet 2019-2020. 
Budgetmedel har avsatts för 2019 eller tidigare men av olika anledningar har projekten inte på
börjats eller slutförts. Förvaltningen ser därför årligen över dessa projekt och gör en ny plane
ring för det fortsatta arbetet. Ekonomienheten har sammanställt verksamheternas önskemål om 
ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020. 

Beträffande exploateringsprojekt budgeteras dessa i investeringsbudgeten det år då huvudparten 
av exploateringsområdet beräknas vara avyttrat. Detta innebär att kostnaderna läggs ned i för
väg, vilket i sin tur föranleder negativ ombudgetering. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2020-02-12 samt detaljerad sammanställning över pågående och 
ej påbörjade projekt över årsskiftet 2019-2020. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

forts Kf § I 5 

Skickas till 
Kommundirektör 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
Ekonom SB 

Justerandes signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

Utdragsbescyrkande 

12 (42) 

2020-41 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

Överföring av låneutrymme från 2019 till 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

13 (42) 

2018-155 

Kommunfullmäktige beslutar att rätten till nyupplåning om 40 mnkr i 2019 års budget överförs 
till 2020 års budget. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att rätten till nyupplåning om 40 mnkr i 
2019 års budget överförs till 2020 års budget. 

Sammanfattning 
I 2019 års budget gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen rätt att nyupplåna 40 mnkr, i huvud
sak för att finansiera budgeterade investeringar. Investeringarna har i viss mån försenats eller av 
andra anledningar skjutits på framtiden, och kassaflödet i övrigt för 2019 blev bättre än budgete
rat. Av denna anledning samt för att hålla räntekostnaderna nere har kommunstyrelsen inte ut
nyttjat rättigheten för nyupplåning under 2019. 

Då de uppskjutna investeringsprojekten förväntas genomföras under 2020 bedöms dock behovet 
av nyupplåning uppkomma under år 2020 istället. I 2020 års budget finns redan ett beslut om 
rätt att nyupplåna 60 mnkr, framförallt för finansiering av den nya F-6 skolan. Tillsammans med 
föreslagen överföring av 2019-års rätt till nyupplåning uppgår således förslagen rätt till nyupplå
ning under år 2020 till I 00 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2020-02-12. 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 17 

Ändringsbudget 2020 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

Kommunfullmäktiges beslut 

14 (42) 

2019-180 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändrade budgetramar per politikområde i 2020 års drifts
budget enligt sammanställning i tabell nedan: 

Budget 2020 - Föreslagna om- Föreslagen änd-

Antagen av KF fördelningar en- ringsbudget 
Politikområde 2019-11-21 ligt bilaga 2020 

Demokrati 6 910 -1 6 909 

KLK 44146 5 608 49 754 

Plan och bygg 4 365 -5 4 360 

Kultur, turism och fritid 23 931 -312 23 619 

Barn och utbildning 237 489 -1 782 235 707 

Arbete och socialtjänst 26 917 -30 26 887 

Vård och omsorg 186 709 -1541 185 168 

Teknisk service 20 389 -1537 18 852 

Finansförvaltning -16 071 -400 -16 471 

Summa 534 785 ol 534 785 

Yrkande 
Catrin Hulmarker (M) och Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Junerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

15 (42) 

2019-180 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ändrade budgetramar per polit ik
område i 2020 års driftsbudget enligt sammanställning i tabell nedan: 

Budget 2020 - Föreslagna om- Föreslagen änd-

Antagen av KF fördelningar en- ringsbudget 

Politikområde 2019-11-21 ligt bilaga 2020 

Demokrati 6 910 -1 6 909 

KLK 44146 5 608 49 754 

Plan och bygg 4 365 -5 4 360 

Kultur, turism och fritid 23 931 -312 23 619 

Barn och utbildning 237 489 -1 782 235 707 

Arbete och socialtjänst 26 917 -30 26 887 

Vård och omsorg 186 709 -1541 185 168 

Teknisk service 20 389 -1537 18 852 

Finansförvaltning -16 071 -400 -16 471 

Summa 534 785 ol 534 785 

Sammanfattning 
Under höstens budgetarbete inför 2020 minskade kommunens prognostiserade intäkter väsent
ligt, bland annat på grund av ett sämre utfall i kostnadsutjämningssystemen jämfört föregående 
år. 

Av denna anledning fick förvaltningen i uppdrag att identifiera och föreslå effektiviseringar och/el
ler besparingar om totalt 5 mnkr. Detta "beting" allokerades till politikområde Kommunled
ningskontoret, för att under våren 2020 ombudgeteras till de politikområden där effektivisering
arna och/eller besparingarna bedöms kunna ske. 

Förvaltningen har nu genomfört detta arbete och i samband med detta föreslås också ett antal 
mindre omfördelningar mellan politikområdena som är föranledda av förändrade rutiner och or
ganisation. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2020-02-12 och sammanställning över föreslagna ändringar i bud
getramar samt beskrivning av åtgärder i effektiviseringsbetinget. 

Justc randcs signatur Utdrags bestyrkande 
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Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Skolchef 
Kultur-, turism- och fritidschef 
Samhällsbyggandschef 
Vård- och omsorgschef 
Socialtjänstchef 

Justerandcs signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

Utdragsbestyrkande 

16 (42) 

2019-180 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

17 (42) 

2019-302 

Svar på motion om att införa filter som blockerar hemsidor med 
pornografiskt innehåll 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. 

Yrkande 
Pierre Robert Ryden (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har inkommit med motion med yrkande om att i skolans 
nätverk ska införas filter som hindrar att elevers åtkomst till sidor med pornografiskt material 
Vidare ska likartat filter införas på all IT-utrustning som kommunen tillhandahåller sina anställda. 

Hjo kommun köper merparten av sin IT-drift av Skövde kommun. Med anledning av motionen 
har därför Skövde IT-avdelning kontaktats för att efterhöra möjligheterna. Det framkommer då 
att Skövde har infört motsvarande filter i sina personal- och skolnät. En utvärdering har gjorts 
och den visar dels att problemet med sökningar efter pornografiskt material redan innan filtrets 
införande var relativt lågt och att det efteråt i princip har upphört. Några direkta övriga problem 
med filtret har inte uppkommit, utan vanliga sidor som bedöms som nödvändiga för tjänsten el
ler skolarbetet finns fortfarande full åtkomst till. 

Den lösning IT-avdelningen i Skövde snabbt och enkelt kan tillhandahålla innebär att filtret finns i 
kommunens fasta eller trådlösa nätverk. Det förhindrar således inte åtkomst till pornografiskt 
material om användaren kopplar upp sin dator, surfplatta eller mobiltelefon på annat nätverk el
ler direkt mot mobiloperatör. Detta skulle kräva att ett filter installeras direkt i varje användares 
tekniska utrustning och bedöms som en tekniskt svårare och dyrare lösning och som innebär 
betydligt risk för felaktigheter, begränsad åtkomst även till legala sidor samt prestandabegräns
ningar rent allmänt. 

Utifrån kontakt med Hjo kommuns IT-enhet har de redan beställt att Skövdes filter ska installe
ras även i Hjos nätverk. De meddelar samtidigt att i likhet med Skövdes tidigare erfarenhet är 
det tacksamt nog redan innan filtret installerats ett ringa problem i kommunens nätverk. 

Juscerandes signatur Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf § 18 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

Svar 2020-02-10 från kommunstyrelsens ordförande. 
Motion 2019-10-30 från Socialdemokraterna genom Pierre Robert Ryden (S). 

Skickas till 
Socialdemokraterna 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

18 (42) 

2019-302 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

Svar på motion angående idrottsområdet Guldkroken 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. 

Yrkande 

19 (42) 

2019-360 

Catrin Hulmarker (M) och Pierre Robert Ryden (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad. 

Yrkande 
Pierre Robert Ryden (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Socialdemokraternas motion slår in öppna dörrar. I Allians för Hjos budget för 2020 men som 
antagits av kommunfullmäktige ligger redan uppdraget som beskrivs i motionen . 

"Guldkroksområdet är redan idag ett naturligt nav för inomhus- och utomhusidrotter i vår kom
mun. Förvaltningen får i uppdrag att under 2020, i samarbete med föreningsliv och andra intres
senter, fördjupa utredningen av behov och möjligheter i området samt att ta fram en plan för 
den fortsatta utvecklingen av området. Arbetet ska ha fokus på tillgänglighet för utövare och 
åskådare, flexibelt och maximalt utnyttjande av olika faciliteter samt möjlighet till samordning av 
verksamheter." 

Dessutom ligger i budgeten ytterligare ett uppdrag som går hand i hand med detta. Uppdraget 
kring inrättande av alternativet Fritidsklubb. 

"Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för att inrätta Fritidsklubb 
som komplement till den skolbarnomsorg som idag bedrivs. Utredningen ska se över möjlig
heten att samarbeta med den personal och de resurser som idag finns knutna till Fritidsgården 
samt möjligheten att nyttja lokaler som finns både inom skol-, kultur- och fritidsområdet. " 

Beslutsunderlag 
Svar 2020-02-17 från kommunstyrelsens ordförande. 
Motion 2019-12-18 från Socialdemokraterna genom Pierre Robert Ryden (S). 

Skickas till 
Socialdemokraterna 

Justerandes signatur Utdragsbescyrkande 



HJO 
Kommunfu I I mäktige 

Kf § 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

0 

Kollektivtrafiknämnden: Arsredovisning 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

20 (42) 

2020-44 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2019 för Kollektivtrafiknämnden för 
Hjo, Tibro och Karlsborg. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2019 för 
Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg. 

Sammanfattning 
Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg har upprättat årsredovisning för 2019. 

Beslutsunderlag 
Kollektivtrafiknämndens § 4/20 samt årsredovisning 2019. 

Skickas till 
Kollektivtrafikkontoret 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

. ' /1 
Ltl 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 21 

0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

Arsredovisning 2019 för Hjo kommun och dess bolag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- fastställa årets resultat, samt 

- i övrigt godkänna årsredovisning 2019 för Hjo kommun och dess bolag. 

Yrkande 

21 (42) 

2020-1 

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

Anteckning 
Kommunfullmäktige framför ett tack till förvaltningen för ett mycket gott arbete. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- fastställa årets resultat, samt 

- i övrigt godkänna årsredovisning 2019 för Hjo kommun och dess bolag. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2019 för Hjo kommun och dess bolag. 

Beslutsunderlag 
Hjo kommuns årsredovisning 2019. 
Hjo Energi AB:s årsredovisning 2019. 
Hjo Energi Elhandel AB:s årsredovisning 2019. 
AB Hjo Småindustriers årsredovisning 2019. 
Hjo Stadshus AB:s årsredovisning 2019. 

Skickas till 
Kommunledningsgruppen 
Bolagen 

Juscerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Kommunfullmäktige 

Kf § 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

Revisionsberättelse 2019 och fråga om ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

22 (42) 

2020-1 

- i enlighet med revisorernas förslag bevilja kommunstyrelsen och dess enskilda förtroende
valda ansvarsfrihet för år 2019, 

- i enlighet med revisorernas förslag bevilja byggnadsnämnden och dess enskilda förtroende
valda ansvarsfrihet för år 2019, samt 

- i enlighet med revisorernas förslag bevilja kollektivtrafiknämnden och dess enskilda förtroen
devalda ansvarsfrihet för år 2019. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktiges ordförande noterar till protokollet att i beslutet deltar endast de ledamö
ter som enligt 5 kap 48 § i kommunallagen är berättigade att delta i beslutet om ansvarsfrihet. 

Föredragande 
Ordförande i revisionen, Per-Olof Ekholm (S). 

Sammanfattning 
I kommunallagen 5 kap § 48 regleras fullmäktiges prövning av frågan om anmärkning och an
svarsfrihet. De förtroendevalda revisorerna i Hjo kommun har överlämnat revisionsberättelse 
för år 2019, och tillstyrkt ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder och deras le
damöter. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2019. 
Kommunfullmäktiges ordförandes skrivelse 2020-04-21 . 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Byggnadsnämnden 
Kollektivtrafiknämnden 
Kommunrevisionen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

•• 0 

Miljösamverkan Ostra Skaraborg: Arsredovisning 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

23 (42) 

2020-77 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2019 för Miljösamverkan Östra Skara
borg. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2019 för Mil
jösamverkan Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Miljösamverkan Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2019. 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § I /20 samt årsredovisning 2019. 

Skickas till 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

24 (42) 

2020-77 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Revisionsberättelse 2019 och 
fråga om ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen i Miljösamverkan Östra Skaraborg och de 
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2019. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktiges ordförande noterar till protokollet att i beslutet deltar endast de ledamö
ter som enligt 5 kap 48 § i kommunallagen är berättigade att delta i beslutet om ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 
Miljösamverkan Östra Skaraborg har översänt revisionsberättelse för 2019 för behandling av 
fråga om ansvarsfrihet i fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 2019 för Miljösamverkan Östra Skaraborg. 

Skickas till 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkandc 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

•• 0 

Räddningstjänsten Ostra Skaraborg: Arsredovisning 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

25 (42) 

2020-84 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2019 för Räddningstjänsten Östra Ska
raborg. 

Yrkande 
Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2019 för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2019. 

Beslutsunderlag 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg, direktionens § 3/20 samt årsredovisning 2019. 

Skickas till 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Justcrandes signatur Ucdragsbescyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

26 (42) 

2020-84 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Revisionsberättelse 2019 och 
fråga om ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen i Räddningstjänsten Östra Skaraborg och de 
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2019. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktiges ordförande noterar till protokollet att i beslutet deltar endast de ledamö
ter som enligt 5 kap 48 § i kommunallagen är berättigade att delta i beslutet om ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har översänt revisionsberättelse för 2019 för behandling av 
fråga om ansvarsfrihet i fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 2019 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Skickas till 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Juscerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

.. 0 

Avfallshantering Ostra Skaraborg: Arsredovisning 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

27 (42) 

2020-94 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2019 för Avfallshantering Östra Skara
borg. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2019 för Av
fallshanter ing Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Avfallshantering Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2019. 

Beslutsunderlag 
Avfallshantering Östra Skaraborg, direktionens § 5/20 samt årsredovisning 2019. 

Skickas till 
Avfallshantering Östra Skaraborg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka.nde 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 28 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

28 (42) 

2020-94 

Avfallshantering Östra Skaraborg: Revisionsberättelse 2019 och 
fråga om ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg och de 
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2019. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktiges ordförande noterar till protokollet att i beslutet deltar endast de ledamö
ter som enligt 5 kap 48 § i kommunallagen är berättigade att delta i beslutet om ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 
Avfallshantering Östra Skaraborg har översänt revisionsberättelse för 2019 för behandling av 
fråga om ansvarsfrihet i fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 2019 för Avfallshantering Östra Skaraborg. 

Skickas till 
Avfallshantering Östra Skaraborg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 29 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

Skaraborg kommunalförbund: Årsredovisning 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

29 (42) 

2020-99 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2019 för Skaraborgs kommunalför
bund. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2019 för 
Skaraborgs kommunalförbund. 

Sammanfattning 
Skaraborgs kommunalförbund har upprättat årsredovisning för 2019. 

Beslutsunderlag 
Skaraborgs kommunalförbund, direktionens § 17/20 samt årsredovisning 2019. 

Skickas till 
Skaraborgs kommunalförbund 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

30 (42) 

2020-99 

Skaraborgs kommunalförbund: Revisionsberättelse 2019 och fråga 
om ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja direktionen i Skara
borgs kommunalförbund och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2019. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktiges ordförande noterar till protokollet att i beslutet deltar endast de ledamö
ter som enligt 5 kap 48 § i kommunallagen är berättigade att delta i beslutet om ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 
Skaraborgs kommunalförbund har översänt revisionsberättelse för 2019 för behandling av fråga 
om ansvarsfrihet i fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 2019 för Skaraborgs kommunalförbund. 

Skickas till 
Skaraborgs kommunalförbund 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

31 (42) 

Kf § 31 2020-100 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg: Årsredovisning 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet Östra 
Skaraborg. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2019 för 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2019. 

Beslutsunderlag 
Samordningsförbundet Östra Skaraborgs skrivelse 2020-03-31 samt årsredovisning 2019. 

Skickas till 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 32 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

32 (42) 

2020-100 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg: Revisionsberättelse 2019 
och fråga om ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen och dess le
damöter i Samordningsförbundet Östra Skaraborg ansvarsfrihet för år 2019. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktiges ordförande noterar till protokollet att i beslutet deltar endast de ledamö
ter som enligt 5 kap 48 § i kommunallagen är berättigade att delta i beslutet om ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg har översänt revisionsberättelse för 2019 för behandling 
av fråga om ansvarsfrihet i fullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 2019 för Samordningsförbundet Östra Skaraborg. 

Skickas till 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg 

Justerandcs signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

Bildande av Samordningsförbundet Skaraborg 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

33 (42) 

2020-42 

- godkänna hemställan från styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg att de tre 
samordningsförbunden i Skaraborg går samman och bildar Samordningsförbundet Skaraborg 
fr o m 2021-01 -0 I vilket innebär att Samordningsförbundet Östra Skaraborg succesivt av
vecklar sin verksamhet under 2020 och att samordningsförbundet Östra Skaraborg ska upp
lösas och likvideras efter den I januari 2021, 

- godkänna hemställan från styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg om godkän
nande av förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg att gälla fr o m 2021-01 -0 I, 
samt 

- godkänna hemställan från Samordningsförbundet Östra Skaraborg om att ändra i § 16 i för
bundets nuvarande förbundsordning enligt ovanstående beskrivning. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- godkänna hemställan från styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg att de tre 
samordningsförbunden i Skaraborg går samman och bildar Samordningsförbundet Skaraborg 
fr o m 2021-01-0 I vilket innebär att Samordningsförbundet Östra Skaraborg succesivt av
vecklar sin verksamhet under 2020 och att samordningsförbundet Östra Skaraborg ska upp
lösas och likvideras efter den I januari 2021 , 

- godkänna hemställan från styrelsen för Samordningsförbundet Östra Skaraborg om godkän
nande av förbundsordning för Samordningsförbundet Skaraborg att gälla fr o m 2021-01-1, 
samt 

- godkänna hemställan från Samordningsförbundet Östra Skaraborg om att ändra i § 16 i för
bundets nuvarande förbundsordning enligt ovanstående beskrivning. 

Ju sterandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf § 33 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

34 (42) 

2020-42 

Under åren 2006 - 2007 bildades bland kommunerna i Skaraborg fem samordningsförbund. Där
efter har två samgåenden skett och i dagsläget finns tre samordningsförbund i Skaraborg. 14 
kommuner ingår tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Hälso- och sjuk
vården. Våren 2017 aktualiserades frågan på nytt om det fanns vinster med ytterligare samgåen
den, då konsensus saknades och 6 kommuner motsade sig ett samgående fattade styrelsen beslut 
om att avvakta. Under första halvåret av 2019 togs frågan återigen upp för diskussion och vid 
styrelsemötet i december 2019 tog styrelsen beslut om att ställa sig bakom styrgruppens förslag 
om bildande av ett gemensamt samordningsförbund för Skaraborg med planerad uppstart I: a 
januari 2021. 

Huvudsyftet med samgåendet är att skapa mer och kraftfullare resurser till åtgärder för den pri
mära målgruppen, där slutmålet för insatserna är att individen får eller behåller en förvärvsför
måga. En större gemensam organisation skapar större förutsättningar för att kraftfullt samverka 
med andra och kan på så sätt också generera mer utvecklingsmedel. En större organisation kan 
också erbjuda ett större, bredare och mer kvalificerat utbud till kommunerna och stärka Skara
borg som region. Tre mindre samordningsförbund är dessutom mer utsatta och sårbara än ett 
större och det råder idag nationellt diskussioner huruvida de små förbunden har riktiga förut
sättningar för att klara sina uppdrag och om det leder till en effektiv resursanvändning. Det finns 
också en önskan hos offentliga aktörer att samma geografiska gränsdragning ska gälla hos alla or
ganisationer för att underlätta samverkan. 

Beslutsunderlag 
Samordningsförbundet Östra Skaraborgs skrivelse med bilagor. 
Socialtjänstchefens skrivelse 2020-03-16. 

Skickas till 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 34 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

35 (42) 

2020-111 

Bredband Östra Skaraborg: Nyemission, ändring bolagsordning 
mm 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom Hjo Energi AB:s beslut om att: 

- godkänna nyemission av I 500 aktier i BÖSAB, 

- godkänna försäljning av I 500 aktier i BÖSAB till Vänerenergi AB till ett värde om I 910 kr 
per aktie (totalt värde 2 865 000 kr) under förutsättning att affären genomförs under 2020, 
samt 

- godkänna upphävande av Hjo kommuns borgensåtagande på 2 000 000 kr för BÖSAB. 

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att godkänna ändring i bolagsord
ningen för BÖSAB på grund av namnändring av bolaget till Bosnet AB. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom Hjo Energi AB:s be
slut om att: 

- godkänna nyemission av I 500 aktier i BÖSAB, 

- godkänna försäljning av I 500 aktier i BÖSAB till Vänerenergi AB till ett värde om I 910 kr 
per aktie (totalt värde 2 865 000 kr) under förutsättning att affären genomförs under 2020, 
samt 

- godkänna upphävande av Hjo kommuns borgensåtagande på 2 000 000 kr för BÖSAB. 

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att godkänna ändring i bolagsord
ningen för BÖSAB på grund av namnändring av bolaget till Bosnet AB. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf § 34 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

36 (42) 

2020- 111 

Det kommunala bolaget Hjo Energi AB är tillsammans med fyra andra kommuner delägare i bo
laget Bredband Östra Skaraborg AB, BÖSAB. Enligt bolagsordningen ska Hjo kommun beredas 
möjlighet att yttra sig innan beslut i verksamheten fattas som är av principiell betydelse eller an
nars av större vikt. 

BÖSAB avser genom riktad nyemission släppa in Vänerenergi AB som ny delägare i bolaget. Hjo 
Energis styrelse ställer sig positiv till affären och har beslutat i enlighet med detta och efterfrågar 
nu Hjo kommuns inställning. 

För att bolagsordningen ska kunna ändras krävs att respektive kommunfullmäktige godkänner 
detta. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2020-03-19 från Hjo Energi AB med bilagor. 
Kanslichefens skrivelse 2020-03-25. 

Skickas till 
Hjo Energi AB 
Ekonomienheten 

Ju sterandes signatur Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

Redovisning av inte färdigberedda motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

37 (42) 

2019-92 

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 färdigberedda. 

Beslutsunderlag 
Kanslisekreterarens skrivelse 2020-03-17. 

Justerandes signatur Utdragsbescyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

38 (42) 

2018-233 

Revidering av Taxa och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark 
säsongen 2020 med anledning av Covid-19 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- avgiften för uteserveringar eller annan liknande markupplåtelse tas bort under säsongen 2020, 
samt 

- avgiften för Foodtrucks halveras under säsongen 2020. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- avgiften för uteserveringar eller annan liknande markupplåtelse tas bort under säsongen 2020, 
samt 

- avgiften för Foodtrucks halveras under säsongen 2020. 

Sammanfattning 

Covid-19 pandemin innebär en rad restriktioner som påverkar såväl privatpersoner som nä
ringsidkare och företag. För att underlätta för de lokala näringsidkarna som avser att ansöka om 
markupplåtelser för uteserveringar eller annan liknande försäljningsverksamhet föreslår förvalt
ningen att Hjo kommun avstår från att debitera avgift för denna typ av markupplåtelse under sä
songen 2020. Av samma orsak föreslås att avgiften för Foodtrucks halveras under säsongen 
2020. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2020-03-18. 

Skickas till 

Samhällsbyggnad 

Justerandcs signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

39 (42) 

Kf § 37 2020-110 

Ny detaljplan för Norr 5:8 (Sjöryd), Hjo stad 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Ny detaljplan för Norr 5:8 (Sjöryd), Hjo stad. 

Yrkande 
Catrin Hulmarker (M), Björn Bröne (L), Anders Karlsson (S), Britt-Marie Sjöberg (C), Eva-Lott 
Gram (Kd) och Linnea Hultmark (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anteckning 
Kommunfullmäktige framför ett tack till förvaltningen för ett mycket gott arbete. 

jäv 
Michael Kihlström (Kd) deltar inte i ärendets handläggning pga jäv. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Ny detaljplan för Norr 5:8 
(Sjöryd), Hjo stad. 

Bes/utsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut till vilket Pierre Robert Ryden (S) och 
Petter Jönsson (L) yrkat bifall och finner att kommunstyrelsen med acklamation tillstyrker lig
gande förslag. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden beviljade 2016-08-30, § 85 positivt planbesked för upprättande av ny detalj
plan. 

Planförslaget har varit ute för granskning hos berörda sakägare och myndigheter 2019-06-25 -
2019-08-13 . Plan handlingarna har också funnits tillgängliga i kommunhusets entre, på Kulturkvar
teret samt på kommunens hemsida. Sammanlagt inkom 12 yttranden, varav 5 med synpunkter. 
Då det skett större förändringar i detaljplanen utifrån vissa av de yttranden som inkom i sam
band med granskningen, så har det varit nödvändigt att ställa ut planförslaget en andra gång un
der perioden 2020-02-13 - 2020-02-27. Planen möjliggör för ca 144 bostäder i flerbostadshus 
som avses byggas ut under en 20-års period. Planen hanteras genom standardförfarande då den 
inte sker i strid mot översiktsplanen (ÖP 20 I 0) och den bedöms inte heller innebära någon be
tydande miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens ordförandes skrivelse 2020-04-03 med bilagor. 

Justerandcs signatur 

/ ,:\ 
I . . I u_,,,, . 

Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf § 37 

Skickas till 
Byggnadsnämnden 

Justerandes signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

Utdragsbestyrkande 

40 (42) 

2020- 110 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

Entledigande från kommunala uppdrag - Benkt-Eric Lindh (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

41 (42) 

2020-55 

- entlediga Benkt-Erik Lindh (L) uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i 
kommunstyrelsen, insynsplats i barn- och ungdomsutskottet samt ersättare i kommunfullmäk
tiges arvodesberedning. 

- uppdra åt kanslienheten att hemställa hos länsstyrelsen att genomföra ny rösträkning och 
utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Benkt-Eric Lindh (L), 

- till ny ersättare i kommunstyrelsen utse Krister Stenestam (L), samt 

- till ersättare kommunfullmäktiges arvodesberedning utse Björn Bröne (L) . 

Sammanfattning 
Benkt-Eric Lindh (L) har begärt att få bli entledigad från sina kommunala uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2020-03-02 från Benkt-Eric Lindh (L). 

Skickas till 
Benkt-Eric Lindh 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Krister Stenestam 
Björn Bröne 
Kommunstyrelsen 
Personalenheten 
IT-enheten 

Ju sterandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 39 

Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-04-29 

42 (42) 

- Barn- och utbildnings svar på revisionsrapport Granskning av styrning och utveckling av ut
bildningen (2019-358). 

- Skövde kommun: Kommunfullmäktiges beslut § 33/20 - Godkännande av förslag om bildande 
av Samordningsförbundet Skaraborg och uppläsande av samordningsförbundet Östra Skara
borg, ny förbundsordning och ändring av nuvarande förbundsordning (2020-42). 

Juscerandes signatur Utdragsbestyrkande 


