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Plats och tid

Lilla Park, Kulturkvarteret, kl. 18.30 - 19.45

Beslutande

Se sidan 2

Övriga deltagande

Thomas Lindberg, kanslichef

Utses att justera

Britt-Marie Sjöberg (C)

Justeringens plats och tid

Stadshu4et
2020-06- 23
I

Bodil Hedin (S)

Underskrifter

Paragrafer
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Britt-Marie Sjöberg

Bodil Hedin

ANSLAG
Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom protokollets publicering på kommunens anslagstavla,

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-06-17

Protokollet publiceras
Förvaringsplats för protokol.

1.,

2020-06-24
Stadshuset, Hjo

Protokollet tas ned

2020-07-16
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Kommunfullmäktige

Ledamöter

Tjänstgörand e ersättare

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 t>Jasser (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)
Valcant (V)
Hasse Nörgård (Sd)
Lennart Larsson (Sd)
Egon Kornell (Sd)
Elena Bjärlcvall (Sd)
Vakant (Sd)

Juster.ind,es signatur
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Kf § 40

Justerande och fastställande av tid för justering
Kommunfullmäktiges beslut

Britt-Marie Sjöberg (C) och Bodil Hedin (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Till ersättare utses Linnea Hultmark (C) och Pierre Robert Ryden (S).
Justeringstid: Tisdag 23 juni 2020, kl 16.00.

Ju sterandes signatur

Utdrags bestyrkande
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Kf § 41

Dagordning
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kf § 42

Fråga under allmänhetens frågestund
nation skola idrottshall

2020-144

kommunfullmäktige - Bygg-

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
frågan får ställas,
notera frågan och svaret till protokollet.

Sammanfattning
Bernt Kalin har inkommit med fråga:

Budgeten på skolan är 120 miljoner. Anbudet som kommit är 85 miljoner. Plus övriga kostnader då lander det på cirka I I O miljoner (enligt uppgi~).
Min fråga är: Står ni fast vid att bygga gymnastikhallen så stor att den ryms inom budgeten? Det saknas
16 meter från en ful/stor hall. Vad är kostnaden for att bygga dessa extra 16 meter? Svar önskas från
alla partier.
Kommunfullmäktiges ordförande Michael Kihlström (Kd) läser upp den skrivna frågan samt påpekar att utifrån kommunfullmäktiges arbetsordning kan endast en ledamot att avge svar.
Catrin Hulmarker (M) besvarar frågan :

(Referat) Ja, vi står fast vid att bygga en så stor hall som möjligt. Men detta avgörs inte i dag,
utan bestämdes tidigare utifrån schablonberäkningar i samband med att anbudhandlingarna gick
ut. Att märka är att det aldrig var tanken att bygga en arena med vidhängande skola utan en
skola med gymnastikhall. Moderaterna står fast vid att det finns gott om hallar i kommunen och
att den nya vid Estrid Ericssonskolan kommer att bli ett bra tillskott även om den inte blir fullstor.
Det är en hypotetoisk fråga vad sexton ytterligare meter skulle kosta om man i detta skede
skulle vilja utöka ytan. Att i detta nu, när anbudstiden är avslutad och offerter lämnade, starta
om processen med nya förutsättningar och direktiv om storlek, det skulle innebära att projekteringen behöver börja om vilket är tidsödande och sannolikt medfört att budgeten kommer att
överskridas. Med tanke på de stora investeringar som kommunen gör överlag är det dessutom
bra om de blir billigare än planerat.

Beslutsunderlag
Fråga 2020-05-15 från Bernt Kalin.

Skickas till
Bernt Kalin
Utdragsbestyrkande
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Kf § 43

2020-115

T olkförmedling Väst: Årsredovisning 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst.

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2019 för
T olkförmedling Väst.

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

Sammanfattning
T olkförmedling Väst har upprättat årsredovisning för 2019.

Beslutsunderlag
Tolkförmedling Väst, direktionens§ 397/20 samt årsredovisning 2019.

Skickas till
T olkförmedling Väst

Jus terandes signatur

Utdrags bestyrkan de
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Kf § 44

2020-115

Tolkförmedling Väst: Revisionsberättelse 2019 och fråga om ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja direktionen i Tolkförmedling Väst och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2019.

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

Sammanfattning
Tolkförmedling Väst har översänt revisionsberättelse för 2019 för behandling av fråga om ansvarsfrihet i fullmäktige.

Beslutsunderlag
Tolkförmedling Väst, revisionsberättelse 2019.

Skickas till
T olkförmedling Väst

Utdragsbestyrka nde

Justerand es signatur
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Kf § 45

2020-116

T olkförmedling: Ny förbundsordning fr o m 2021-01-0 I
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att att godkänna förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling
Väst fr o m 2021-01-0 I.

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedli ng Väst from 2021-01-0 I.

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

Sammanfattning
Tolkförmedling Väst har arbetat fram ett förslag till ny förbundsordning.

Beslutsunderlag
Tolkförmedling Väst, direktionens § 40 I/20, tjänsteutlåtande 2020-03-27, förslag till ny förbundsordning samt förbundsordning med ändringsmarkeringar.

Skickas till
T olkförmedling Väst

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkan de
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2018-43

Möjlighet till sammanträdesarvoden under Covid-19-pandemin
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
-

kanslichefen bemyndigas att efter samråd med respektive ansvarigt presidium bevilja ersättningar hänförlig till förtroendevaldas sammanträden utöver det som anges i kommunens arvodesreglemente, samt

-

bemyndigandet gäller retroaktivt från och med 2020-04-0 I och till som längst 2020-12-31.

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
-

kanslichefen bemyndigas att efter samråd med respektive ansvarigt presidium bevilja ersättningar hänförlig till förtroendevaldas sammanträden utöver det som anges i kommunens arvodesreglemente, samt

-

bemyndigandet gäller retroaktivt från och med 2020-04-0 I och till som längst 2020-12-3 I.

Sammanfattning
Med anledning av den pågående pandemin finns rekommendationer om att bland annat öka den
sociala distansen. Vidare avrådes personer över 70 år att inte delta i möten.
Ordförande i kommunstyrelsen, dess utskott, byggnadsnämnden samt kommunfullmäktige har
gått ut med rekommendationer till partierna om att bland annat minska antalet närvarande vid
sammanträdena. Samtidigt finns ett krav om ett minsta antal närvarande för att mötet ska vara
beslutsmässigt. Därför uppmanas partierna att ha ledamöter tillgängliga som med mycket kort
varsel kan inställa sig vid sammanträdet för att upprätthålla såväl majoritetsförhållanden som beslutsmässigheten.
Kommunen saknar formell möjlighet att låta förtroendevalda delta på distans. Arvodesreglementet har sin utgångspunkt i att ledamöter och ersättare är fysiskt närvarande för att sammanträdesersättning ska kunna utgå. För att de som inte deltar i mötet men ändå är tillgängliga ska
kunna ha ersättning behöver därför ett särskilt beslut fattas kring detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2018-43

Beslutsunderlag
Kanslichefens skrivelse 2020-04-29.

Skickas till
Kanslienheten
Personalenheten

Justerandes signatur

Utdragsb estyrkande
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2020-22

Vårbudget för Hjo kommun 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
-

angivna verksamhets- och finansiella mål ligger till grund för vårbudgeten för 2021,

-

ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå för 2021 fastställs enligt liggande förslag i
vårbudget,

-

investeringsbudgeten 2021 samt investeringsplan för perioden 2022 - 2025 fastställs enligt
föreliggande förslag till vårbudget 2021 på sid 30, samt

-

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

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

Bes/utsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsen förslag till beslut till vilket vilket Catrin Hulmarker med flera yrkat bifall och dels Pierre Robert Rydens yrkande om avslag. Ordförande ställer dem mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservation
Pierre Robert Ryden (S), Bodil Hedin (S), Merja Wester (S), Kjell-Arne Green (S), Sandra Lind
(S), och Anders Karlsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
-

angivna verksamhets- och finansiella mål ligger till grund för vårbudgeten för 2021,

-

ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå för 2021 fastställs enligt liggande förslag i
vårbudget,

-

investeringsbudgeten 2021 samt investeringsplan för perioden 2022 - 2025 fastställs enligt
föreliggande förslag till vårbudget 2021 på sid 30, samt

-

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

Justerandes signatur
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2020-22

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

Anteckning
Pierre Robert Ryden (S), Sandra Lind (S), Kjell-Arne Green (S) och Bodil Hedin (S) deltar inte i
beslutet.

Sammanfattning
Enligt Hjo kommuns plan för budget och budgetuppföljning ska kommunfullmäktige under juni
månad fastställa vårbudget för budgetarbetet nästkommande år.
Vårbudgeten ska bl a innehålla:
- övergripande finansiella mål,
- justeringar i rullande investeringsplan på 5 år, samt
- ekonomiska ramar fördelat på politikernivå.

Beslutsunderlag
Vårbudget 2021 .
Fackförbundet Visions synpunkter 2020-06-03 .

Skicka till
Kommunledningsgruppen

Utdrags bestyrkande
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{+

Y\

'l~

llL \

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

13 ( 13)

2020-06-17

Kommunfullmäktige
Kf § 48

Anmäl ni ngsären den
-

Rapportering av ej verkställda beslut kv I 2020 till Inspektionen för vård och omsorg (2020145).

-

Kammarrätten i Jönköpings beslut 2020-05-13, Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltnings rättens avgörande står därför fast (2019-260).

-

Länsstyrelsens beslut 2020-05-20 där man meddelar att Rolf Birgerson (L) är utsedd till ny
ersättare i kommunfullmäktige efter Benkt-Eric Lindh (L) (2020-55).

-

Kammarrätten i Jönköpings dom 2020-05-26, Kammarrätten upphäver Förvaltningsrättens
dom och fastställer kommunfullmäktiges beslut (2019-40) .

Justerandcs signatur

Utd ragsbestyrkande

