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Plats och tid

Digitalt distansmöte, kl 18.30 - 20.25
Kommunfullmäktiges ordförande, Lilla Park, Kulturkvarteret

Beslutande

Se sidan 2

Övriga delt2gande

Lennart Andersson, ekonomichef, § 53
Eva Ulfenborg, kommundirektör
Elin Antonsson, kommunikationsstrateg
Thomas Lindberg, kanslichef

Siba Nasser (M)

Utses att justera

Egon Kornell (Sd)
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Justeringens plats och tid

Underskrifter

49 _ 57

Paragrafer

Michael Kihlström
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ANSLAG
Protokollet är justerat Justeringen har tillkänna.givits genom protokollets publicering på kommunens amlagstavl.i.
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Sammanträdesdatum

2021-06-23

Protokollet publiceras

2021- 06-29

Förvaringsplats för protokol-
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Stadshuset, Hjo
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Ledamöter

Tjänstgörand e ersättare

Michael Kihlström (Kd), ordförande
Catrin Hulmarker (M)
Knut lndebetou (M)
Ann-Christine Fredriksson (M)
Ewa F Thorstenson (M)
Lars Glad (M)
Björn Fredeby (M)
Richard Bengtsson (M)
Kerstin Strandbergh 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)
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 Vester (S), §§ 54-57
Vakant (V)
Vakant (V)
Hasse Nörgård (Sd)
Lennart Larsson (Sd)
Egon Kornell (Sd)
Elena Bjärkvall (Sd)
Vakant (Sd)

Elisabeth Samuelsson (M)

Jan Hultkrantz (M), §§ 54-57

Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Ju m randes signatur
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Kf § 49

Justerande och fastställande av tid för justering
Kommunfullmäktiges beslut
Siba Nasser (M) och Egon Kornell (Sd) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Till ersättare utses Britt-Marie Sjöberg (C) och Pierre Robert Ryden (S).
Justeringstid: Måndag 28 juni 2021, kl 15.00.

Justcrandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HJO

2021-06-23

Kom mu nfu 11 mäktige
Kf § 50

Dagordning
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen.
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Kf § 51

2021-126

Interpellation till tekniska utskottets ordförande om hur det går
med tillgänglighetsanpassningen av en eller flera lekplatser i Hjo
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas samt lägga interpellationen och svaret
till handlingarna.

Yttranden
Merja Wester (S), Lars Glad (M) och Pierre Robert Ryden (S) yttrar sig.

Sammanfattning
Merja Wester (S) har inkommit med interpellation till tekniska utskottets ordförande om hur
det går med tillgänglighetsanpassningen av en eller flera lekplatser i Hjo.

Beslutsunderlag
Interpellation 2021-05-16 från Merja Wester (S).
lnterpellationssvar 2021-06-22 från Lars Glad (M).

Skickas till
Merja Wester
Lars Glad

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Kf § 52

2021-142

Ombudgetering av investeringsprojekt från 2020 till 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera investeringsprojekt från 2020 till 2021 i enlighet
med nedanstående sammanställning:

Exploaterin,1;sprojekt
Övriga projekt

Totalt

Budget

Nedlagt

Netto

4 400 000

-18 317 173

- 13 917 173

86 913 699

-59 606 114

27 307 585

91 313 699

-77 923 287

13 390 412

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera investeringsprojekt från
2020 till 2021 i enlighet med nedanstående sammanställning:

Exploateringsprojekt
Övriga projekt

Totalt

Budget

Nedlagt

Netto

4 400 000

-18 317 173

- 13 917 173

86 913 699

-59 606 114

27 307 585

91 313 699

-77 923 287

13 390 412

Sammanfattning
I likhet med tidigare år finns ett antal investeringsprojekt som pågick över årsskiftet 2020-2021.
Budgetmedel har avsatts för 2020 eller tidigare men av olika anledningar har projekten inte påbörjats eller slutförts.
Förvaltningen ser därför årligen över dessa projekt och gör en ny planering för det fortsatta arbetet. Ekonomienheten har sammanställt verksamheternas önskemål om ombudgetering av investeringsmedel från 2020 till 2021 .
Beträffande exploateringsprojekt budgeteras dessa i investeringsbudgeten det år då huvudparten
av exploateringsområdet beräknas vara avyttrat. Detta innebär att kostnaderna läggs ned i förväg, vilket i sin tur föranleder negativ ombudgetering.

Beslutsunderlag
Kommundirektörens skrivelse 2021-05-17 samt bilaga I, detaljerad sammanställning över pågående och ej påbörjade projekt över årsskiftet 2020-2021.
Justcrandes signatur
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Kommunfullmäktige
forts Kf § 52

Skickas till
Kommundirektör
Ekonomichef
Skolchef
Vård- och omsorgschef
Samhällsbyggnadschef
Kultur-, turism- och frit idschef
Socialtjänstchef

Justcrandcs signatur
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Föredragning
-

Förutsättningar inför Vårbudget 2022
Ekonomichef Lennart Andersson

L

Justcrandc s- signatur
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Kf § 54

2021-141

Vårbudget 2022 för Hjo kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
angivna verksamhets- och finansiella mål ligger till grund för vårbudgeten för 2022,
ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå för 2022 fastställs enligt liggande förslag i
vårbudget,
investeringsbudgeten 2022 samt investeringsplan för perioden 2023 - 2026 fastställs enligt
föreliggande förslag till vårbudget 2022 på sid 42, samt
skatteintäkternas storlek baseras på att nuvarande skattesats bibehålls, 21 :57 per
skattekrona.

Yrkande
Catrin Hulmarker (M), Petter Jönsson (L), Eva-Lott Gram (Kd), Britt-Marie Sjöberg (C), AnnChristine Fredriksson (M) och Hasse Nörgård (Sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Anteckning
I beslutet har 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) ej
deltagit.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
angivna verksamhets- och finansiella mål ligger till grund för vårbudgeten för 2022,
ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå för 2022 fastställs enligt liggande förslag i
vårbudget,
investeringsbudgeten 2022 samt investeringsplan för perioden 2023 - 2026 fastställs enligt
föreliggande förslag till vårbudget 2022 på sid 42, samt
skatteintäkternas storlek baseras på att nuvarande skattesats bibehålls, 21 :57 per skattekrona.

Yrkande
Britt-Marie Sjöberg (C), Ann-Christine Fredriksson (M), Eva-Lott Gram (Kd), Petter Jönsson (L)
och Richard Bengtsson (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut.
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Kommunfullmäktige
forts Kf § 54

2021-141

Anteckning
I beslutet har Pierre Robert Ryden (S), Lars-Göran Svensson (S), Jörgen Fransson (S) och Bodil
Hedin (S) ej deltagit.

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
Ekonomichefens skrivelse 2021-06-0 I.
Vårbudget 2022.

Skickas till
Kommunledningsgruppen

Justcran des signacur
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Kf § 55

2020-204

Ökning av medlemsinsats i Kommuninvest ekonomisk förening
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Hjo kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") ska inbetala ett insatsbelopp om 898 300 kronor för 2021,
kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats till Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2022,
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt I 300 kr/invånare,
Hjo kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande beslutet enligt
ovan), (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Hjo kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") ska inbetala ett insatsbelopp om 898 300 kronor för 2021,
kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats till Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2022,
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt I 300 kr/invånare,
Hjo kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande beslutet enligt
ovan), (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.

Sammanfattning
Vid Kommuninvests föreningsstämma den 16 april 2020 beslutades om ändrade stadgar för
Kommuninvest ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas insatskapital
och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Innebörden finns beskriven i Kommuninvests skrivelse av den 3 september 2020.

Beslutsunderlag
Ekonomichefens skrivelse 2021-05-28
Kommuninvests skrivelse 2020-09-03.
Justerandes signatur
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2020-204

Skickas till
Kommuninvest ekonomisk förening
Kommundirektör
Ekonomichef

Justerandos signatur
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Kf § 56

2021-148

Entledigande och återbesättande av ledigblivet uppdrag efter Asem
Aljundi (C)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
entlediga Asem Aljundi (C) från uppdraget som ersättare i AB Hjo Småindustrier, samt
till ny ersättare i AB Hjo Småindustrier utse Simon lvarsson (C).

Sammanfattning
Asem Aljundi (C) har begärt att få bli entledigad från uppdraget som ersättare i AB Hjo
Småindustrier.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2021-06-07 från Asem Aljundi (C).

Skickas till
Asem Aljundi
Simon lvarsson
AB Hjo Småindustrier
Personalenheten

Justerandes signatur
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Kf § 57

2021-157

Entledigande från kommunala uppdrag - Lennart Larsson (Sd)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
entlediga Lennart Larsson (Sd) från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i
kommunstyrelsen och ledamot i kommunstyrelsens tekniska utskott,
uppdra åt kanslienheten att hemställa hos länsstyrelsen att genomföra ny rösträkning och
utse ny ledamot i kommunfullmäktige,
att bordlägga utseendet av ny ledamot i kommunstyrelsen, samt
uppdra åt kommunstyrelsen att utse ledamot i tekniska utskottet.

Sammanfattning
Lennart Larsson (Sd) har begärt att få bli entledigad från sina kommunala uppdrag.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2021-06-17 från Lennart Larsson (Sd).

Skickas till
Lennart Larsson
Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommunstyrelsen
Personalenheten
IT-enheten

Justerandes signatur
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