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Justerande och fastställande av tid för justering
Kommunfullmäktiges beslut
Anders Beckman (M) och Hasse Nörgård (Sd) utses att tillsammans med ordföranden justera
protokollet.
Till ersättare utses Malin Carlbom (M) och Lennart Larsson (Sd).
Justeringstid: Måndag 24 maj 2021, kl 15.00.
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Dagordning
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen.
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2016-302

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Revidering av förbundsordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Miljösamverkan Östra Skaraborg att gälla fr o m 2021-07-0 I.

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Miljösamverkan Östra Skaraborg att gälla fr o m 2021-07-0 I.

Sammanfattning
Förbundsordningen för Miljösamverkan Östra Skaraborg reviderades senast under 2017, framför
allt med anledning av den nya kommunallagen som började gälla I januari 2018. Miljösamverkans
direktion gav förbundschefen i uppdrag att se över och föreslå revideringar av förbundsordningen. Ett viktigt tillägg är att tydliggöra vad som gäller för deltagande på distans på di rektionens
och miljönämndens sammanträden. Några ändringar gäller arvode till förbundets förtroendevalda
och inträdesordningen för miljönämndens ersättare. Den nya förbundsordningen innehåller
också några redaktionella ändringar, och information som även finns i reglementet för miljönämnden har tagits bort. Direktionen för Miljösamverkan Östra Skaraborg föreslår kommunfullmäktige i medlemskommuner att anta en reviderad förbundsordning att gälla från I juli 2021.

Beslutsunderlag
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § 3/21 samt förslag till förbundsordning.

Skickas till
Miljösamverkan Östra Skaraborg
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2021-82

Skaraborgs kommunalförbund: Årsredovisning 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2020 för Skaraborgs kommunalförbund.

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2020 för
Skaraborgs kommunalförbund.

Sammanfattning
Skaraborgs kommunalförbund har upprättat årsredovisning för 2020.

Beslutsunderlag
Skaraborgs kommunalförbund, direktionens § 24/21 samt årsredovisning 2020.

Skickas till
Skaraborgs kommunalförbund
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2021-82

Skaraborgs kommunalförbund: Revisionsberättelse 2020 och fråga
om ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen i Skaraborgs kommunalförbund och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2020.

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
Skaraborgs kommunalförbund har översänt revisionsberättelse för 2020 för behandling av fråga
om ansvarsfrihet i fullmäktige.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2020 för Skaraborgs kommunalförbund.

Skickas till
Skaraborgs kommunalförbund
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2021-88

Samordningsförbundet Östra Skaraborg: Årsredovisning 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2020 för Samordningsfö r bundet Östra
Skaraborg.

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2020 för
Samordningsförbundet Östra Skaraborg.

Sammanfattning
Samordningsförbundet Östra Skaraborg har upprättat årsredovisn ing för 2020.

Beslutsunderlag
Samordningsförbundet Östra Skaraborgs årsredovisning 2020.

Skickas till
Samordningsförbundet Östra Skaraborg
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2021-88

Samordningsförbundet Östra Skaraborg: Revisionsberättelse 2020
och fråga om ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen i Samordningsförbundet Östra Skarabo rg
och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2020.

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
Samordningsförbundet Östra Skaraborg har översänt revisionsberättelse för 2020 för behandling
av fråga om ansvarsfrihet i fullmäktige.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2020 för Samordningsförbundet Östra Skaraborg.

Skickas till
Samordningsförbundet Östra Skaraborg
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2021-89

T olkförmedling Väst: Årsredovisning 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2020 för T olkförmedling Väst.

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2020 för
T olkförmedling Väst.

Sammanfattning
T olkförmedling Väst har upprättat årsredovisning fö r 2020.

Besluts underlag
Tolkförmedl ing Väst, direktionens § 431 /21 samt årsredovisning 2020.

Skickas till
T olkförmedling Väst
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2021-89

Tolkförmedling Väst: Revisionsberättelse 2020 och fråga om ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen i Tolkförmedling Väst och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2020.

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
T olkförmedling Väst har översänt revisionsberättelse för 2020 för behandling av fråga om ansvarsfrihet i fullmäktige.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2020 för T olkförmedling.

Skickas till
Tolkförmedling Väst
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2021-48

Huvudmannaskap för fastigheter som nyttjas av Räddningstjänsten
Östra Skaraborg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
meddela Räddningstjänsten Östra Skaraborg att Hjo kommun ställer sig positiv till att medlemskommunerna blir huvudmän för de fastigheter som förbundet nyttjar, samt
Hjo kommun inte anmäler någon fråga som särskilt bör belysas inför en sådan eventuell
övergång.

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

Yttrande
Hasse Nörgård (Sd) yttrar sig.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
meddela Räddningstjänsten Östra Skaraborg att Hjo kommun ställer sig positiv till att medlemskommunerna blir huvudmän för de fastigheter som förbundet nyttjar, samt
Hjo kommun inte anmäler någon fråga som särskilt bör belysas inför en sådan eventuell
övergång.

Sammanfattning
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg, RÖS, har inkommit med förslag om att
medlemskommunerna ska överta ägande, drift och finansiering gällande de fastigheter företrädesvis brandstationer) som RÖS nyttjar i sin verksamhet. Motivet är bland annat att RÖS, till
skillnad från medlemskommunerna, inte har en egen organisation/kompetens inom fastighetsområdet. Frågan är aktuell då flera av stationerna är aktuella för renovering eller nybyggnation. Kort
sammanfattat innebär förslaget att fastigheterna ska ägas/hyras av medlemskommunerna och finansieras av respektive kommun. Kostnader för de fastigheter eller delar av fastigheter som används för en tydligt gemensam funktion ska fördelas på samtliga kommuner, men i övrigt ska respektive kommun stå för kostnaderna för fastigheterna i den egna kommunen. RÖS har bett
medlemskommunerna att inkomma med svar på hur man ser på fastighetsfrågan avseende huvudman och om det finns frågor som särskilt bör belysas inför en sådan övergång. Kommunfullmäktige föreslås ställa sig positiv till att kommunerna återigen blir huvudmän för de fastigheter
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RÖS nyttjar. RÖS föreslås också meddelas att Hjo kommun inte anmäler någon särskild fråga
som bör belysas vid en sådan övergång.

Beslutsunderlag
Ekonomichefens skrivelse 2021-04-13.
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs skrivelse 2021-03-02 med bilagor.

Skickas till
Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Kommundi rektör
Samhällsbyggnadschef
Fastighetschef
Ekonomichef
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2021-100

Näringslivsstrategi för Hjo kommun 2021 - 2025
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta förvaltningens förslag till Näringslivsstrategi för Hjo kommun 2021 - 2025 efter tillägg om att denna samverkar med kommunens Besöksnäringsstrategi
och med ändring av sista meningen under rubriken infrastruktur i enlighet med Catrin
Hulmarkers yrkande.

Yrkande
Catrin Hulmarker (M) anför yrkande om ändring i förslaget till Näringslivsstrategi, sidan 5 sista
meningen under rubriken Infrastruktur till att istället lyda: "Det kommunägda bolaget Hjo Energi
har arbetat aktivt med utbyggnaden vilket innebär att alla fastigheter i kommunen som vill ha
bredband nu kan erbjudas detta.
Britt-Marie Sjöberg (C), Eva-Lott Gram (Kd), Petter Jönsson (L) och Hasse Nörgård (Sd) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag med revidering enligt Catrin Hulmarker.

Besluts gång
Ordförande ställer förvaltningens reviderade förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla detta.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens förslag till Näringslivsstrategi för Hjo kommun 2021 - 2025 efter tillägg om att denna samverkar med kommunens
Besöksnäringsstrategi.

Yrkande
Catrin Hulmarker (M) yrkar att i förvaltningens förslag till Näringslivsstrategi ska införas en notering om hur strategin samverkar med kommunens Besöksnäringsstrategi. Eva-Lott Gram (Kd)
yrkar bifall till Catrin Hulmarkers (M) yrkande.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar med acklamation att anta förvaltningens förslag med tillägg i enlighet
med Catrin Hulmarkers (M) yrkande.

Utdrags bcstyrkandc
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Sammanfattning
Näringslivet i Hjo är viktigt ur många perspektiv, bland annat som arbetsgivare åt kommunens
invånare men också som servicegivare till invånare och besökare. Samspelet mellan Hjo kommun
och vårt näringsliv är en därför en oerhört viktig pusselbit för en positiv utveckling av vår kommun och kommunens näringslivsarbete måste gå i takt med näringslivets förändrade förutsättningar och behov. Vi behöver säkerställa att vi arbetar med rätt saker, i rätt forum och vid rätt
tillfällen för att vi ska lyckas framöver. I budgeten för 2021 fick förvaltningen därför i uppdrag att
skyndsamt ta fram en Näringslivsstrategi som stakar ut riktning och fokusområden.
Under våren 2021 har förvaltningen arbetat fram ett förslag till Näringslivstrategi för Hjo kommun. Arbetet har skett i dialog med representanter för näringslivet. Strategin har varit ute på
remiss bland våra företag vid två tillfällen under våren och inkomna synpunkter har beaktats i
detta slutliga förslag till Näringslivsstrategi.

Beslutsunderlag
Kommundirektörens skrivelse 2021-04-15.
Förslag till Näringslivsstrategi för Hjo kommun 2021 - 2025.

Skickas till
Sam häl Is byggnad/N äri ngsl ivsstrateg
Byggnadsnämnden
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2020-243

Svar på motion om utomhusgym
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Yrkande
Catrin Hulmarker (M) och Anders Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Sammanfattning
Ärende: Anders Karlsson (S) med flera har i motion anmäld till kommunfullmäktige 15 oktober
2020 föreslagit att kommunen ställer medel till förfogande för uppförande av utomhusgym i
kransorterna och i dialog med invånarna finner en lämplig plats för dessa.
Bedömning; Hjo kommun är en fantastisk kommun att leva och bo på. Oavsett var man bor i vår
kommun har man en närhet till skog, natur och vatten. Vi har gott om vandringsleder, stigar och
välskötta spår som lämpar sig för både skidåkning, löpning, promenad och cykling. Ett stort antal
föreningar har dessutom fina anläggningar tillgängliga för aktiviteter av olika slag, inte minst på
landsbygden. Med andra ord håller vi inte med motionären om att boende utanför centralorten
innebär att man hindras från fysisk aktivitet - tvärtom. Det utesluter dock inte att man fortsätter
arbetet med att utveckla och förmera det som redan finns.
Under det gångna året har det mesta påverkats av den pågående pandemin. Utomhusaktiviteter
och friluftsliv har blivit räddningen då mycket av det vi vanligtvis gör inomhus har varit ogenomförbart. Det är därför viktigt att vi fortsätter att utveckla möjligheterna för alla att kunna hitta
lämpliga och önskade aktiviteter utomhus i hela vår kommun. Vi har dessutom två skolenheter
utanför centralorten vars elever inte i dagsläget har samma tillgång till idrottsfaciliteter som de
elever som går i skolan inne i Hjo. En närhet till dessa skolor skulle var en fördel vid en placering
av utegymen i ytterområdena.

Beslutsunderlag
Svar 2021-04-26 från kommunstyrelsens ordförande.
Motion 2020-09-03 från Socialdemokraterna.

Skickas till
Socialdemokraterna
Kultur-, turism- och fritid
Samhällsbyggnad
Ekonomienheten
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2020-265

Upphävande av beslut om parkeringsavgift i särskilt attraktiva lägen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2021-04-15, § 29 om parkeringsavgift i särskilt attraktiva lägen.

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva kommunfullmäktiges beslut
2021-04-15, § 29 om parkeringsavgift i särskilt attraktiva lägen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges beslut om införande av parkeringsavgifter har överklagats av kommunmedlemmar genom begäran om så kallad laglighetsprövning och målet är för närvarande underställt
förvaltningsrätten.
Laglighetsprövning innebär enbart att rätten bedömer om beslutet har fattats formellt korrekt
vilket medför att någon materiell prövning inte sker, det vill säga rätten kan inte bedöma lämpligheten, skäligheten eller andra omständigheter i beslutet. Rätten kan heller inte ändra i beslutet
utan enbart fastslå eller upphäva det i sin helhet.
Inför kommunfullmäktiges beslut men även efter detta har synpunkter på innehållet och utformningen av beslutet anförts av ett antal invånare. Mot bakgrund av det som framförts kan det finnas anledning att till viss del ta fasta på de synpunkter som inkomm it. Därför föreslås att beslutet
upphävs och ersätts av ett nytt delvis reviderat beslut.
I missivet görs ingen bedömning av det sannolika utfallet av laglighetsprövningen för den händelse
att beslutet inte upphävs. Fattar kommunfullmäktige beslut om att upphäva detta kommer målet
dock att avskrivas av rätten.

Beslutsunderlag
Kanslichefens skrivelse 2021-05-14.

Skickas till
Samhällsbyggnad
Kultur-, turism- och fritid
Skövde kommun
Polismyndigheten
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Parkeringsavgift i särskilt attraktiva lägen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att samtliga parkeringsplatser i hamnområdet, med undantag av; 13

platser på Magasinsgatan, platser får /addbara fordon och parkeringsplatser för rörelsehindrade med
parkeringstillstånd beläggs med avgift från och med innevarande år 2021 enligt nedan:
avgiftsbeläggningen gäller under perioden I juni till 3 I augusti,
avgiften ska uppgå till 15 kr/ timme under tiden från 09.00 till 18.00 alla dagar, samt
för samtliga avgiftsbelagda platser utom de särskilt anvisade platserna för bil med båtsläp begränsas parkeringstiden till 4 timmar. För platserna avsedda för laddbara fordon gäller en
tidsbegränsning om 3 timmar.

Yrkanden
Catrin Hulmarker (M), Ann-Christine Fredriksson (M), Eva-Lott Gram (Kd) och Britt-Marie
Sjöberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Hasse Nörgård (Sd) yrkar att ärendet ska återremitteras med motiveringen att många medborgare ser ärendet som ett stort problem och en konsekvensutredning behöver göras för parkeringsituationen i hela Hjo.
Catrin Hulmarker (M) yrkar på att förslaget ska avgöras idag.
Pierre Robert Ryden (S) yrkar att sammanträdet ska ajourneras.

Beslutsordning
Ordförande föreslår kl 19.50 ajournering av mötet vilket bifalls.
Mötet återupptas kl 20.10 genom upprop och med samtliga ledamöter närvarande.
Ordförande finner att det finns ett formellt yrkande om återremiss och ett yrkande om att ärendet ska avgöras idag och föreslår att ärendet ska avgöras genom votering med följande propositionsordning:
JA: ärendet avgöras idag
NEJ: ärendet ska återremitteras
Votering genomförs och ordförande finner:
JA: 25 ledamöter
NEJ: 3 ledamöter
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Följande röstar JA:
Catrin Hulmarker (M), Ann-Christine Fredriksson (M), Ewa Forsberg Thorstenson (M), Lars
Glad (M), Björn Fredeby (M), Richard Bengtsson (M), Kerstin Strandberg Hermansson (M),
Anders Beckman (M), Malin Carlbom (M), Siba Nasser (M), Britt-Marie Sjöberg (C), Linnea
Hultmark (C), Berit Henriksson (C), Petter Jönsson (L), Björn Bröne (L), Michael Kihlström
(Kd), 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) och Birgitta
Vester (S).
Följande röstar NEJ:
Hasse Nörgård (Sd), Lennart Larsson, (Sd) och Egon Kornell (Sd).
Kommunfullmäktige har således beslutat att ärendet ska avgöras idag och ordförande ställer
kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.

Reservation
Hasse Nörgård (Sd), Lennart Larsson, (Sd) och Egon Kornell (Sd) reserverar sig mot beslutet.

Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige, 2021-05-20, upphäver § 29/21 föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att samtliga parkeringsplatser i hamnområdet, med undantag
av; 13 platser på Magasinsgatan, platser för laddbara fordon och parkeringsplatser för rörelsehindrade
med parkeringstillstånd beläggs med avgift från och med innevarande år 2021 enligt nedan:
avgiftsbeläggningen gäller under perioden I juni till 31 augusti,
avgiften ska uppgå till 15 kr/ timme under tiden från 09.00 till 18.00 alla dagar, samt
för samtliga avgiftsbelagda platser utom de särskilt anvisade platserna för bil med båtsläp begränsas parkeringstiden till 4 timmar. För platserna avsedda för laddbara fordon gäller en
tidsbegränsning om 3 timmar.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att:
ge förvaltningen i uppdrag att utvärdera införandet av parkeringsavgifter efter sommarsäsongen 2021. Utvärderingen ska ge svar på om syftet med avgiftsbelagd parkering uppfyllts.
Den ska också visa om det finns behov av att förändra något i den föreslagna regleringen,
samt
tydliga anvisningar för alternativa parkeringsplatser för såväl bilar eller bilar med båttransport ska finnas såväl i hamnen, på kommunens hemsida eller tillgängliggöras på annat vis
som förvaltningen finner lämpligt.
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Yrkande
Catrin Hulmarker (M) yrkar att i förvaltningens förslag till beslut ska införas text om att "tydliga
anvisningar för alternativa parkeringsplatser för såväl bilar eller bilar med båttransport ska finnas
såväl i hamnen, på kommunens hemsida eller tillgängliggöras på annat vis som förvaltningen finner lämpligt."
Britt-Marie Sjöberg (C), Petter Jönsson (L) och Eva-Lott Gram (Kd) yrkar bifall till Catrin
Hulmarkers yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla denna.
Ordförande ställer sedan Catrin Hulmarkers tilläggsyrkande under proposition och finner att
kommunstyrelsen även bifaller detta.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-15 om införande av parkeringsavgifter i hamnområdet.
Bakgrunden till beslutet i april var utredningen " Parkeringsavgift i särskilt attraktiva lägen", dnr
2020-265 . I inledningen av utredningen beskrivs bakgrunden, syftet och målsättningen med parkeringsavgifter:
"Hjo har gott om allmänna parkeringar sett till stadens storlek och antal invånare. Under sommartid ökar trafikmängderna och då upplever medborgare, besökare och verksamheter svårigheter att hitta parkeringsplats i centrala Hjo, framfora/It i anslutning till hamnen. All parkering på allmänna parkeringsplatser i Hjo är avgiftsfri. Bland
de boende i Hjo finns en stark tradition att ta bilen även vid kortare resor i centrum vilket gör att behovet av centrala parkeringar ökar än mer under vår och sommarsäsongen.
Många kommuner använder tidsbegränsning och avgi~er för att styra beteenden och behovet av parkering. Avgifter kan bidra till att det finns parkeringsplatser tillgängliga for dem som behöver transportera sig med bil, medan
de som bor relativt nära och som istället kan cykla eller gå ska välja det färdmedlet istället Om fler väljer hållbara
trafiks/ag som gång och cykel minskar trafiken i centrum och då forbättras både lu~kvaliteten, ljudnivån och atmosfären i staden blir mer attraktiv. Det finns också forskning som visar att parkeringsavgi~er stimulerar handeln eftersom det blir bättre rotation på parkeringsplatserna. Gratis parkering eller låga avgi~er reducerar handelns omsättning e~ersom parkeringsplatserna används av en samma parkerare under längre tid vilket hindrar fler besökare att parkera for att handla under samma tidrymd. För att gynna handel och annan centrumverksamhet ska
parkeringsplatserna ski~a mellan olika nyttjare forhållandevis snabbt"

Sedan beslutet togs har det kommit ett flertal synpunkter från medborgare. Många synpunkter
handlar om att den tidsbegränsning, om två alternativt fyra timmar, som tidigare gällt utgick i
samband med införandet av parkeringsavgifter. Synpunktslämnarna lyfter farhågor om att avgiften
är för låg för att motverka parkering under längre tid och att detta står i strid med ett av avgiftsbeläggningens syften som är att få större rotation på parkeringsplatserna. Det har också kommit
synpunkter på att den avgiftsbelagda perioden 15 maj till 15 september försvårar för båtlivet.
Många båtägare sjösätter sina båtar under senare hälften av maj och lyfter upp under första halvan av september och har då behov att kunna parkera i hamnområdet.
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Tekniska utskottet, som fullgör uppgiften som trafiknämnd, bör därefter på sammanträdet den
25 maj 2021 fatta beslut om nya lokala trafikföreskrifter som reglerar parkering i hamnområdet.

Beslutsunderlag
Gata/parkchefens skrivelse 2021-05-1 I.

Skickas till
Samhällsbyggnad
Kultur-, turism- och fritid
Skövde kommun
Polismyndigheten
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Motion om utbyte av golvliftar till takliftar på Sjöryds äldreboende
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för handläggning.
Sammanfattning

Socialdemokraterna har genom Bodil Hedin (S) inkommit med motion om utbyte av golvliftar till
takliftar på Sjöryds äldreboende.
Beslutsunderlag

Motion 2021-05-20 från Socialdemokraterna genom Bodil Hedin (S).
Skickas till

Kommunstyrelsen
Socialdemokraterna
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Anmälningsärende
-

Rapportering av ej verkställda beslut kv I /2021 till Inspektionen för vård och omsorg (2021105).
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