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HJO 
Kommunfullmäktige 

Ledamöter 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-11-12 

Tjänstgörande ersättare 

2 ( 17) 

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 l'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) 
Anders Karlsson (S) 
Lars Göran Svensson (S) 
Birgitta \/ester (S) 

Vakant (V) 
Vakant (V) 
Hasse Nörgård (Sd) 
Lennart Larsson (Sd) 
Egon Kornell (Sd) 
Elena Bjärkvall (Sd) 
Vakant (Sd) 

Justerandes signatur 

C/-LI~ 
Ui::dragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-11-12 

Justerande och fastställande av tid för justering 

Kommunfullmäktiges beslut 

3 ( 17) 

Ann-Christine Fredriksson (M) och Kjell-Arne Green (S) utses att tillsammans med ordföranden 
justera protokollet. 

Till ersättare utses Ewa F Thorstenson (M) och Anders Karlsson (S). 

Justeringstid: Måndag 16 november 2020, kl 16.00. 

Justerandes signatur 

C+LPv 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kom mu nfu 11 mäktige 

Kf § 70 

Dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-11-12 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen. 

Justcrandes signatur Ucdragsbescyrkande 

4 (17) 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 71 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-11-12 

Revisorernas budget för år 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
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2020-22 

Kommunfullmäktige beslutar att anslå 700 000 kronor till kommunrevisionen för år 2021 . 

Sammanfattning 
Kommunrevisionens budget bereds av kommunfullmäktiges presidium jämlikt I I kap 8 § kom
munallagen. Det är således presidi~t som lämnar förslag till budget för kommunfullmäktige att ta 
ställning till. Revisonens budget behandlas som ett eget budgetärende. 

Anledningen till detta förfarande är att stärka revisionens oberoende i förhållande till kommun
styrelsen som har att bereda budgeten i övrigt. 

Kommunens revisorer ska i sin granskning biträdas av sakkunniga. Revisorerna väljer själva dessa 
och anlitar dem i den omfattning som behövs för att kunna fullgöra en granskning av kommunens 
verksamhet i enlighet med god revisionssed. 

Budgeten har räknats upp med två procent jämfört med föregående år. Samtidigt förväntas även 
revisionen att omfattas av generellt effektivitetsbeting och besparingar vilket sammantaget inne
bär att ramen lämnas oförändrad jämfört med 2020. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidies skrivelse 2020-10-16. 

Skickas till 
Ekonomienheten 
Revisionen 

Ju , erandes signatur 

( (r1.: 
K-4-c:--I 

UhZ 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-11-12 
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Kf § 72 2020-22 

Budget och verksamhetsplan 2021 - 2023 för Hjo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

driftbudget för 2021 fastställs på politikområdesnivå samt för 2022 - 2023 på nämndnivå 
enligt föreliggande förslag till budget, 

investeringsbudget 2021 samt investeringsplan för perioden 2022 - 2025 fastställs enligt fö
religgande förslag till budget på sidan 34, 

resultatbudget för 2021 samt preliminär resultatbudget för perioden 2022 - 2023 fastställs 
enligt föreliggande förslag till budget, 

kassaflödesbudget 2021 samt preliminär kassaflödesbudget för perioden 2022 - 2023 fast
ställs enligt föreliggande förslag till budget, 

balansbudget 2021 samt preliminär balansbudget för perioden 2022 - 2023 fastställs enligt 
föreliggande förslag till budget, 

kommunstyrelsen äger rätt att under 2021 nyupplåna, d v s öka kommunens låneskulder 
med totalt 60 mnkr, 

i budgeten angivna 20 prioriterade mål för fullmäktige fastställs, samt 

nuvarande skattesats 21 :57 bibehålls. 

Reservation 

Pierre Robert Ryden (S), Bodil Hedin (S), Jörgen Fransson (S), Merja Wester (S) , Kjell-Arne 
Green (S) och Anders Karlsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget budgetförlag. 

Yrkande 
Catrin Hulmarker (M), Britt-Marie Sjöberg (C), Petter Jönsson (L), Michael Kihlström (Kd), 
Hasse Nörgård (Sd), Ann-Christine Fredriksson (M) , Ewa Forsberg Thorstenson (M) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Pierre Robert Ryden (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till budget. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels alliansens budgetförslag och dels 
socialdemokraternas budgetförslag och ställer dem mot varandra. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut (alliansens 
budgetförslag). 

Votering begärs. 

Justcrandes signatur 

r/;(;f, 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-11-12 
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forts Kf § 72 2020-22 

Ordförande föreslår följande propositionsordning: 

JA: 
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut (alliansens budgetförslag). 

NEJ: 
Kommunfullmäktige bifaller socialdemokraternas budgetförslag. 

Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. Omröstningen utfaller med: 

JA: 11 
NEJ: 6 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 
beslut (alliansens budgetförslag). 

Följande röstar JA: Catrin Hulmarker (M), Knut lndebetou (M), Ann-Christine Fredriksson (M), 
Ewa Forsberg Thorstenson (M), Lars Glad (M), Richard Bengtsson (M), Britt-Marie Sjöberg (C), 
Linnea Hultmark (C), Petter Jönsson (L), Michael Kihlström (Kd), Hasse Nörgård (Sd) . 

Följande röstar NEJ: Pierre Robert Ryden (S), Bodil Hedin (S), Jörgen Fransson (S), Merja 
Wester (S), Kjell-Arne Green (S), Anders Karlsson (S). 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

driftbudget för 2021 fastställs på politikområdesnivå samt för 2022 - 2023 på nämndnivå 
enligt föreliggande förslag till budget, 

investeringsbudget 2021 samt investeringsplan för perioden 2022 - 2025 fastställs enligt fö
religgande förslag till budget på sidan 34, 

resultatbudget för 2021 samt preliminär resultatbudget för perioden 2022 - 2023 fastställs 
enligt föreliggande förslag till budget, 

kassaflödesbudget 2021 samt preliminär kassaflödesbudget för perioden 2022 - 2023 fast
ställs enligt föreliggande förslag till budget, 

balansbudget 2021 samt preliminär balansbudget för perioden 2022 - 2023 fastställs enligt 
föreliggande förslag till budget, 

kommunstyrelsen äger rätt att under 2021 nyupplåna, d v s öka kommunens låneskulder 
med totalt 60 mnkr, 

i budgeten angivna 20 prioriterade mål för fullmäktige fastställs, samt 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf § 72 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-11-12 

nuvarande skattesats 21 :57 bibehålls. 

Yrkande 

8 ( 17) 

2020-22 

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

Protokollsanteckning 

Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet. Eventuellt kommer partigruppen att lägga 
ett eget budgetförslag senast i samband med ärendets behandling i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Alliansen har arbetat fram förslag till budget och verksamhetsplan 2021 - 2023 för Hjo kommun. 
Socialdemokraterna har arbetat fram eget förslag till budget för år 2021. På alliansens förslag till 
budget har fackförbunden Vision, Kommunal, SACO, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 
inkommit med skriftliga synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens skrivelse 2020-10-26. 
Alliansens förslag till budget 2021 - 2023. 
Synpunkter 2020-10-26 från fackförbunden Vision, Kommunal och SACO. 
Synpunkter 2020-10-28 från fackförbunden Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. 
Socialdemokrateras förslag till budget 2021 . 

Skickas till 
Ekonomienheten 

~-/f-c_.:;1 Utdragsbestyrkande 

(}J;( 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 73 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-11-12 

Avfallshantering Östra Skaraborg: Delårsrapport 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
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2020-229 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 2020 för Avfallshantering Östra Skara
borg. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2020 för Av
fallshantering Östra Skaraborg. 

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

Sammanfattning 
Avfallshantering Östra Skaraborg har inkommit med delårsrapport 2020. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2020 för Avfallshantering Östra Skaraborg. 

Skickas till 
Avfallshantering Östra Skaraborg 

Juscerandes signatur Utdragsbestyrkande 

{()f/10 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-11-12 

10 (17) 

2020-227 

Brandskyddspolicy för kommunal verksamhet inklusive bolag och 
förbund inom Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Karlsborg, Töreboda 
och Gullspångs kommuner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Brandskyddspolicy för kommunal verksamhet för Hjo kom
mun. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Brandskyddspolicy för kommunal 
verksamhet för Hjo kommun. 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har utarbetat en kommungemensam brandskyddspolicy som 
överlämnas till samtliga sju medlemskommuner för antagande i respektive kommuns politiska or
ganisation. 

Beslutsunderlag 
Kanslisekreterarens skrivelse 2020-09-22. 
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs förslag till brandskyddspolicy för kommunal verksamhet. 

Skickas till 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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11 ( 17) 

2020-247 

Plan- och bygglovtaxa - taxa för bygglov, nybyggnadskartor och 
strandskyddsbestämmelser m m 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Plan- och bygglovtaxa - taxa för bygglov, nybyggnads kartor 
och strandskyddsbestämmelser m m. 

Yrkande 
Anders Karlsson (S) och Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Plan- och bygglovtaxa - taxa för 
bygglov, nybyggnadskartor och strandskyddsbestämmelser m m. 

Sammanfattning 
För byggnadsnämndens ansvarsområde finns särskilda föreskrifter i 12 kap 8 § i plan- och byggla
gen (20 I 0:900). Där anges att byggnadsnämnden får ta ut avgifter för vissa beslut eller ärenden 
såsom planbesked, tekniska samråd, upprättande av nybyggnadskartor med mera. 

Byggnadsnämnden får också enligt 12 kap 9 § ta ut en planavgift för att täcka kostnader för att 
upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser om det exempelvis föranleds av ex
empelvis nybyggnad eller ändring av byggnad och fastigheten har nytta av ändringen i planen eller 
om rådesbestämmelserna. 

Av 12 kap I O § framgår att grunden för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som bes
lutas av kommunfullmäktige. Det framkommer även att avgiften inte får överstiga kommunens 
genomsnittl iga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens § 66/20, stadsarkitektens skrivelse 2020-09-22 samt förslag till plan- och 
bygglovtaxa. 

Skickas till 
Byggnadsnämnden 

Justerandes signatur 

dr,r-; 
~ -A4 

C~( 
Utdragsbenyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 76 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-11-12 

Redovisning av inte färdigberedda motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

12 (17) 

2019-92 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordn ing§ 37 ska kommunstyrelsen redovisa en förteckning 
över de motioner som inte är färdigberedda. 

Det finns i dagsläget inga motioner som inte är färdigberedda att redovisa. 

Beslutsunderlag 

Kanslisekreterarens skrivelse 2020-10-05. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 

{)/(~ 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 77 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-11-12 

Kommunfullmäktiges sammanträden under år 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

sammanträda följande datum under år 2021: 

25 februar i 
15 april 
20 maj 
23 juni 

9 september 
7 oktober 
11 november 
9 december 

13 ( 17) 

2020-250 

fullmäktiges sammanträden ska i första hand hållas i Lilla Park, Kulturkvarteret och som re
gel inledas kl 18.30, samt 

sammanträdena ska kungöras på kommunens hemsida och i Hjo Tidning. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

sammanträda följande datum under år 2021 : 

25 februari 
15 april 
20 maj 
23 juni 

9 september 
7 oktober 
11 november 
9 december 

fullmäktiges sammanträden ska i första hand hållas i Lilla Park, Kulturkvarteret och som re
gel inledas kl 18.30, samt 

Jus terandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

forts Kf § 77 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-11-12 

sammanträdena ska kungöras på kommunens hemsida och i Hjo Tidning. 

Beslutsunderlag 

Kanslichefens skrivelse 2020-10-21 . 

Skickas till 
Kansliet 

Ju sterandes signatur ,4?--~ -(-1 

irr Ltp\ 
Utdrags bestyrkande 

14 ( 17) 

2020-250 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 78 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-11-12 

VA-taxa för Hjo kommun att gälla fr o m 2021-01-0 I 

Kommunfullmäktiges beslut 
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2020-220 

Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan höjs enligt förvaltningens förslag att gälla fr o m 2021-
01-01. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att VA-taxan höjs enligt förvaltningens 
förslag att gälla fr o m 2021-01-0 I. 

Yrkande 
Lars Glad (M) och Eva-Lott Gram (Kd) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Sammanfattning 
VA-verksamheten är helt taxefinansierad. Budgetarbetet inför 2021 visar på ökande kostnader 
avseende den löpande driften . Vi har behov av att öka vår budget för ledningsunderhåll vilket 
medför något högre kostnadsökning än tidigare. För att täcka dessa kostnadsökningar och uppnå 
balans mellan kostnader och intäkter förslås en höjning av brukningsavgiften i VA-taxan med 
cirka 6,5 %. Den fast avgiften föreslås vara oförändrad. Taxehöjning motsvarar en årlig kostnads
ökning om cirka 420 kronor för en normal villa. VA-taxan avseende brukningsavgifterna höjdes 
senast med 3 % att gälla från 2020-0 1-0 I . 

Beslutsunderlag 
VA-chefens skrivelse 2020-09-18. 
Förslag till VA-taxa fr o m 2021-01-0 I. 

Skickas til 
VA-verksamheten 
Sam hälls byggnad 
Ekonomienheten 
Hjo Energi AB 

J_~,,1-GJ 

(0)1\ 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 79 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-11-12 

Avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn: Revidering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
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20 I 5-226 

fastställa förvaltningens förslag till reviderade avgifter för båtplatser, sommaruppställning 
och gästhamnsavgift Hjo kommuns småbåts hamn, att gälla från 2021-01-0 I, samt 

fastställa förvaltningens förslag till reviderade avgifter för vinteruppställning att gälla från 
2021-09-0 I . 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

fastställa förvaltningens förslag till reviderade avgifter för båtplatser, sommaruppställning 
och gästhamnsavgift Hjo kommuns småbåtshamn, att gälla från 2021-01-0 I, samt 

fastställa förvaltningens förslag till reviderade avgifter för vinteruppställning att gälla från 
2021-09-0 I. 

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

Sammanfattning 
Förvaltningens förslag är att föreslagen höjning ska gälla tom båtsäsongen 2022. Den upprustning 
som gjorts av såväl hamnen som gästhamnsservicen och kommande renovering av vågbrytaren 
under hösten 2021 innebär tillkommande kostnader i form av avskrivningar och ränta. 

Avgifterna för Hjo kommuns småbåts hamn höjdes senast from 2019-01-0 I. I förslaget föreslås 
även en höjning av avgifterna för vinter och sommaruppställningsplats. Avgiften för vinterupp
ställning höjdes senast att gälla from 2017-01-0 I. Möjligheten till sommaruppställning infördes 
from sommaren 2020 och taxan har därför inte varit föremål för någon tidigare revidering. 

Beslutsunderlag 
Gata/parkchefens skrivelse 2020-09-28. 
Förslag till Avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn. 

Justerandcs signah r, -
, .,LI I 
,Y.J"!-·-- -

R/1--G 

~OJA_ 
Utdragsbcstyrkande 
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forts Kf § 79 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 
Ekonomienheten 

Junerandes signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-11-12 

Utdragsbestyrkande 
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2015-226 


