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HJO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-11 

Kommunfullmäktige 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Lilla Park, Kulturkvarteret, kl 18.30 - 21.00 

Se sidan 2 

Lennart Andersson, ekonomichef, § 68 - 72 

Eva Ulfenborg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Utses att justera Linnea Hultmark (C) Bodil Hedin (S) 

'"'"""~ •"" "'"" nr\2021- 11-17 

""''"""'"' ~ 

Sekreterare Thomas '6\ dberg 

o,.,~M. ~A '. l)J.M; ()Jj\JVwV) 
Michael Kihlström, §§ 68-72, 77-85 

c____[,~,,,rr('t-.. · c/JL lt,,hr1cc cL 
Justcrare y 

Paragrafer 68 _ 85 

Jörgen Fransson, §§ 73-76 

D _il -I\ • .._ J1' . 
~ tC)l;vv ® J¼ __ ,u_ 

Linnea Hultmark Bodil Hedin 

ANSLAG 

Protokollet är justerat Justeringen har till kännagivits genom protokollets publ ice ri ng på kommunens anslagstavla. 

O rga n 

Sammanträdesdatum 

Protoko llet publiceras 

Kommunfullmäktige 

2021-11-11 

2021-11-17 
Förvaringsplats för protokol-
let Stadshuset, Hjo 

Protokollet tas ned 2021-12-09 

Sidan 
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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-11 

Kommunfullmäktige 

Ledamöter 

Michael Kihlström (Kd), ordförande, §§ 68-72, 77-85 
Catrin Hulmarker (M) 
Knut lndebetou (M) 

Ann-Christine Fredriksson (M) 
E•,.,a 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), ordförande, §§ 73-76 
Merja Wester (S) 

Kjell-Arne Green (S) 
Anders Karlsson (S) 
Lars-Göran Svensson (S) 
Birgitta Vester (S) 

Vakant (V) 
Vakant (V) 
Hasse Nörgård (Sd) 

Egon Kornell (Sd) 
Elena Bjärkvall (Sd) 
Vakant (Sd) 
Vakant (Sd) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 

Osvald Lundqvist (S) 
Per-Erik Sondell (C) 

Justerandcs signatur 

.~S,V'\ ·r, 1. 
Utdragsbestyrkandc 

Tjänstgörande ersättare 

Lena Larson (M) 
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HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 68 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-11 

Justerande och fastställande av tid för justering 

Kommunfullmäktiges beslut 

3 (23) 

Linnea Hultmark (C) och Bodil Hedin (S) utses att tillsammans med ordföranden justera proto
kollet. 

Till ersättare utses Berit Henriksson (C) och Merja Wester (S). 

Justeringstid: Måndag 15 november 2021, kl 15.00. 

Jus tcrandes signatur Utdragsbestyrkande 

jy ~ ~~ /, 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 69 

Dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-11 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen. 

Justcrandes signatur 

~~~i~ 
Utdrags bestyrkande 

4 (23) 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 70 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-11 

Delårsbokslut 2021-08-3 I för Hjo kommun och dess bolag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

fastställa delårsbokslut 2021-08-3 I för Hjo kommun och dess bolag, samt 

5 (23) 

2021-196 

uppdraget angående prognosticerade underskott från budgetuppföljning 2 (efter maj månads 
utgång) kvarstår, Ks § 81 /21, dnr 2021-10 I. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

fastställa delårsbokslut 2021-08-31 för Hjo kommun och dess bolag, samt 

uppdraget angående prognosticerade underskott från budgetuppföljning 2 (efter maj månads 
utgång) kvarstår, Ks § 81 /21, dnr 2021-10 I. 

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

Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat och avgivit delårsbokslut för januari - augusti 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2021-09-15. 
Delårsrapport för perioden 2021-01-0 I - 2021-08-31 . 
Ks 2021-06-09, § 81, dnr 2021-101. 
Revisorernas skrivelse 2021-09-22 samt PwC:s granskningsrapport. 

Skickas till 
Kommunledningsgruppen 
Revisionen 
Bolagen 

Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 71 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-11 

Revisorernas budget för år 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

6 (23) 

2021-141 

Kommunfullmäktige beslutar att anslå 700 000 kronor till kommunrevisionen för år 2022. 

Sammanfattning 
Kommunrevisionens budget bereds av kommunfullmäktiges presidium jämlikt I I kap 8 § kom
munallagen. Det är således presidiet 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 t ill 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. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidies skrivelse 2021-10-22. 

Skickas till 
Ekonomienheten 
Revisionen 

Justerat~Z (l ' ' i/ V) 
~ ✓, \_, v\J' \ 

Utdrags bestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-11 

7 (23) 

Kommunfullmäktige 

Kf § 72 2021-141 

Budget och verksamhetsplan 2022 - 2024 för Hjo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

driftbudget för 2022 fastställs på politikområdesnivå samt för 2023 - 2024 på nämndnivå 
enligt föreliggande förslag till budget, 

investeringsbudget 2022 samt investeringsplan för perioden 2023 - 2026 fastställs enligt fö
religgande förslag till budget på sidan 36, 

resultatbudget för 2022 samt preliminär resultatbudget för perioden 2023 - 2024 fastställs 
enligt föreliggande förslag till budget, 

kassaflödesbudget 2022 samt preliminär kassaflödesbudget för perioden 2023 - 2024 fast
ställs enligt föreliggande förslag till budget, 

balansbudget 2022 samt preliminär balansbudget för perioden 2023 - 2024 fastställs enligt 
föreliggande förslag till budget, 

kommunstyrelsen äger rätt att under 2022 nyupplåna, d v s öka kommunens låneskulder 
med totalt 20 mnkr, 

i budgeten angivna I 5 prioriterade mål för fullmäktige fastställs, samt 

nuvarande skattesats 21 :57 bibehålls. 

Yrkanden 
Catrin Hulmarker (M), Britt-Marie Sjöberg (C), Eva-Lott Gram (Kd), Petter Jönsson (L) och 
Ann-Christine Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Hasse Nörgård (Sd) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget. 

Yttrande 
Pierre Robert Ryden (S) och Bodil Hedin (S) yttrar sig. 

Bes/utsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels alliansens budgetförslag och dels sve
rigedemokraternas budgetförslag och ställer dem mot varandra. Ordförande finner att kommun
fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut (alliansens budgetförslag). 

Protokollsanteckning 
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen anför protokollsanteckning enligt bilaga I. 

Juscerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-11 

8 (23) 

forts Kf § 72 

Kommunstyrelsens beslut 

2021-141 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

driftbudget för 2022 fastställs på politikområdesnivå samt för 2023 - 2024 på nämndnivå 
enligt föreliggande förslag till budget, 

investeringsbudget 2022 samt investeringsplan för perioden 2023 - 2026 fastställs enligt fö
religgande förslag till budget på sidan 36, 

resultatbudget för 2022 samt preliminär resultatbudget för perioden 2023 - 2024 fastställs 
enligt föreliggande förslag till budget, 

kassaflödesbudget 2022 samt preliminär kassaflödesbudget för perioden 2023 - 2024 fast
ställs enligt föreliggande förslag till budget, 

balansbudget 2022 samt preliminär balansbudget för perioden 2023 - 2024 fastställs enligt 
föreliggande förslag till budget, 

kommunstyrelsen äger rätt att under 2022 nyupplåna, d v s öka kommunens låneskulder 
med totalt 20 mnkr, 

i budgeten angivna 15 prioriterade mål för fullmäktige fastställs, samt 

nuvarande skattesats 21 :57 bibehålls. 

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

Protokollsanteckning 
Socialdemokraternas ledamöter deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Alliansen har arbetat fram förslag till budget och verksamhetsplan 2022 - 2024 för Hjo kommun. 

Beslutsunderlag 
Alliansens förslag till budget 2022 - 2024. 
Kommentarer 2020-10-27 från fackförbundet Kommunal. 
Socialdemokraternas förslag till buget 2022. 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022. 

Skickas till 
Ekonomienheten 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 73 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-11 

Kommunfullmäktiges sammanträden under år 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträda följande datum under 2022: 

3 mars 
13 april ( onsdag) 
18 maj (onsdag) 
30 juni 

15 september 
20 oktober 
17 november 
21 december (onsdag) 

Yrkande 

Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

9 (23) 

2021-211 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sammanträda följande datum under 
2022: 

3 mars 
13 april (onsdag) 
18 maj (onsdag) 
30 juni 

15 september 
20 oktober 
17 november 
21 december (onsdag) 

Sammanfattning 
Fullmäktiges sammanträden ska i första hand hållas i Lilla Park, Kulturkvarteret och som regel 
inledas kl. 18.30. Sammanträdena ska kungöras på kommunens hemsida och i Hjo tidning. 

Då 2022 är ett valår innebär det att ett nytt kommunfullmäktige tillträder. Det nya fullmäktige 
kan tidigast sammanträda den 15 oktober. Vid mandatperiodens första sammanträde, enligt för
slag den 20 oktober, har fullmäktige att bland annat välja ett presidium och en valberedning. 

Justcrandcs sig natur 

,~ (6t1" r Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf § 73 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-11 

Kanslichefens skrivelse 2021-10-07. 

Skickas till 
Kansliet 

Utdrags bestyrkande 

I 0 (23) 

2021 -211 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-11 

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 

11 (23) 

2019-92 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen t ill handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
Kanslisekreterarens skrivelse 2021-09-29. 

Justcrandcs signatur Utdragsbestyrkande 

)d- ( }\_ '117 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 75 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-11 

12 (23) 

2021-212 

Revidering av markpris på kvarvarande detaljplanelagd industri
mark på Hjo Norra industriområde, kvarteret Kvistborren och 
fastigheten Hjo Norr 3:59 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

markpriset på kvarvarande detaljplanelagd industrimark på Hjo Norra industriområde, kvar
teret Kvistborren och fastigheten Hjo Norr 3:59, fastställs till 70 kr per m2, samt 

för tomter där utkast till köpekontrakt är upprättat föreslås att nu gällande tomtpris kvar
står. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

markpriset på kvarvarande detaljplanelagd industrimark på Hjo Norra industriområde, kvar
teret Kvistborren och fastigheten Hjo Norr 3:59, fastställs till 70 kr per m2, samt 

för tomter där utkast till köpekontrakt är upprättat föreslås att nu gällande tomtpris kvar
står. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade 1997 beslut om att markpriset i kvarteren Kofoten och Kättingen på 
Hjo Norra industriområdeskulle uppgå till 15 kr per m2. Priset avsåg kvarteren Kofoten och Kät
tingen och har legat fast sedan dess . Genom åren har ytterligare mark på norra industriområdet 
planlagts och det omfattar nu även kvarteren Lövsågen, Degeln, Kvistborren samt ett 22 000 m2 

stort område som ingår i fastigheten Norr 3:59. 

De senaste åren har efterfrågan på industrimark varit stor och förvaltningen har byggt ut gator, 
belysning och Va-anläggningar som försörjer de tillkomna kvarteren. Kostnaden för utbyggnaden 
av de gator som försörjer återstående, osålda tomter uppgår till 60 kr/m2 tomtmark. Marken har 
varit i kommunal ägo sedan lång tid tillbaka och det bokförda värdet uppgår till 8 kr/m2. I nulä
get återstår totalt cirka 27 000 m2 detaljplanelagd industrimark på norra industriområdet. 

Justcrandes signa.tur 

()\x Jsrr 'c_ ,_1 ~ ~ 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf § 75 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11 - 11 

T f samhällsbyggnadschefens skrivelser 2021-09-20 och 2021-09-29. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 
Ekonomienheten 

Justerandes signatur Utdragsbenyrkande 

13 (23) 

2021-212 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 76 

SAM MANTRÄDESPROTOKO LL 

2021-11-11 

VA-taxa för Hjo kommun att gälla fr o m 2022-01-0 I 

Kommunfullmäktiges beslut 

14 (23) 

2021-213 

Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan höjs enligt förvaltningens förslag att gälla fr o m 2022-
01-0 I. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att VA-taxan höjs enligt förvaltningens 
förslag att gälla fr o m 2022-01-0 I. 

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

Sammanfattning 
VA-verksamheten är helt taxefinansierad. Budgetarbetet inför 2022 visar på ökande kostnader 
avseende kapitaltjänst till följd av investeringar i ledningsnätet och kostnadsökningar för kemika
lier och el. För att täcka dessa kostnadsökningar och uppnå balans mellan kostnader och intäkter 
förslås en höjning med 5 % av brukningsavgiften avseende avgiften per m3 levererat vatten samt 
en höjning med 4 % av den fasta avgiften per år och vattenmätare. 

Beslutsunderlag 
VA-chefens skrivelse 2021-09-26. 
Kostnadsjämförelse VA-taxa Västra Götaland. 
Förslag till reviderad "VA-taxa/Taxa Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar". 

Skickas till 
VA-verksamheten 
Samhällsbyggnad 
Ekonomienheten 
Hjo Energi AB 

Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 77 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-11 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Delårsbokslut 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

15 (23) 

2021-221 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut 2021 för Räddningstjänsten Östra Ska
raborg. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsbokslut 2021 för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har inkommit med delårsbokslut 2021. 

Beslutsunderlag 
Delårsbokslut 2021 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Skickas till 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Justcrandcs signatur 1 1 
lv) V\ M1 

Utdragsbestyrkandc 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 78 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-11 

Avfallshantering Östra Skaraborg: Delårsrapport 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

16 (23) 

2021-217 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 2021 för Avfallshantering Östra Skara
borg. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2021 för Av
fallshantering Östra Skaraborg. 

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

Sammanfattning 
Avfallshantering Östra Skaraborg har inkommit med delårsrapport 2021 . 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2021 från Avfallshantering Östra Skaraborg. 

Skickas till 
Avfallshantering Östra Skaraborg 

Utdragsbestyrkandc 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 79 

Markförvärv Söder 6: I 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-11 

Kommunfullmäktiges beslut 

17 (23) 

2021-224 

Kommunfullmäktige beslutar att förvärva fastigheten Hjo Söder 6: I till en köpeskilling av 3,5 
mnkr. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förvärva fastigheten Hjo Söder 6: I till 
en köpeskilling av 3,5 mnkr. 

Yrkande 
Britt-Marie Sjöberg (C), Lars Glad (M) och Eva-Lott Gram (Kd) yrkar bifall till liggande förslag till 
beslut. 

Sammanfattning 
Hjo Söder 6: I är beläget i den västra delen av Hjo strax norr om Estrid Ericsonskolan. Fastighet
ens markareal är enligt fastighetsregistret 42 237 kvm men digitala mätningar visar att området 
är något större. Den västra delen av marken omfattas av en detaljplan från 1981-06-30 som 
anger drygt 30 småhus och en förskoletomt ( cirka 41 000 kvm). Den östra delen består av park
mark (ca 2 800 kvm) samt gatumark (ca 2 500 kvm) inom de sedan tidigare bebyggda kvarteren 
Hallonet, Smultronet och Körsbäret. Gatumarken sköts och underhålls sedan tidigare av Hjo 
kommun. 

Lagfarna ägare till fastigheten är sedan 2009 två privatpersoner. Samhällsbyggnadschefen fick un
der våren 2021 i uppdrag att kontakta ägarna i syfte att få till bostadsbyggnation på fastigheten. I 
samband med detta gjorde förvaltningen en värdering av marken. Värderingen som gjordes i maj 
2021 uppgick till totalt 3 495 000 kr. 

Beslutsunderlag 
T f samhällsbyggnadschefens skrivelse 2021-10-18. 
Värdeutlåtande Svefa AB. 
Utdrag ur primärkarta daterat 2021-09-24. 

Skickas till 
Sam hälls byggnad 
Byggnadsnämnden 

Justcrandes signatur 

!Ad-- G¼ ~J~ 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 80 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-11 

18 (23) 

2021-157 

Återbesättande av ledigblivet uppdrag som ledamot i kommunsty
relsen efter Lennart Larsson (Sd) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ny ledamot i kommunstyrelsen utse Bert-Ove Andersson 
(Sd) . 

Sammanfattning 
Lennart Larsson (Sd) har entledigats från sina kommunala uppdrag. 

Skickas till 
Bert-Ove Andersson 
Kommunstyrelsen 
Personalenheten 

Jus ter.indcs signatu r , 

h(rj- .~.\ LVV\ 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 81 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-11 

19 (23) 

2018-279 

Återbesättande av ledigblivet uppdrag som ombud vid Förrätt
ningar enligt fastighetsbildningslagen m fl lagar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ombud vid Förrättningar enligt fastighetsbildningslagen m f1 
lagar fr o m 2021-12-0 I utse samhällsbyggnadschef Jonas Sjölin. 

Sammanfattning 
Svante Andren har slutat sin anställning som samhällsbyggnadschef i Hjo kommun. 

Skickas till 
Jonas Sjölin 
Lantmäteriet, lantmateriet@lm.se 

Justcrandes signatur 

/vh-- t~}~ CVI\ 
Utdrags bestyrkande 



.· HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 82 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-11-11 

20 (23) 

2018-275 

Återbesättande av ledigblivet uppdrag som ersättare i arvodesbe
redningen efter Thomas Karlsson (Sd) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ny ersättare i arvodesberedningen utse Bert-Ove Andersson 
(Sd). 

Sammanfattning 
Thomas Karlsson (Sd) har tid igare entledigats från sina kommunala uppdrag. 

Skickas till 
Bert-Ove Andersson 
Arvodesberedningen 
Personalenheten 

Utdragsbestyrkande 
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2021-228 

Kvarstående som kommunens revisor mandatperioden 2019 -
2022, Jaan Kello (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Jaan Kello (M) har kvar sitt uppdrag som Hjo kommuns revisor 
för mandatperioden 2019 - 2022 trots att han ej längre är valbar. 

Sammanfattning 
Jaan Kello har inkommit med önskemål om att kvarstå i sitt uppdrag som revisor för Hjo kom
mun för den mandatperiod han ursprungligen är vald. Då Jaan Kello avser att flytta från kommu
nen är han enligt 4 kap 7 § kommunallagen inte längre valbar och förtroendeuppdraget ska där
för upphöra såvida kommunfullmäktige inte beslutar att detta får fortsätta. Kommunens reviso
rer väljs för en mandatperiod. Revisorerna granskar verksamheten under de följande fyra åren. 
Granskningsperioden upphör således först när revisorerna avgivit sin berättelse för det fjärde 
årets verksamhet. För kontinuiteten i revisionens arbete synes det lämpligt att Jaan Kello bereds 
möjlighet att fullgöra hela mandatperioden. Hjo kommuns årsredovisning för 2022, det vill säga 
det sista verksamhetsåret för mandatperioden 2019 - 2022, kommer att behandlas av kommun
fullmäktige i april 2023. Först därefter har revisorerna fullgjort sitt uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2021 - 10-22. 

Skickas till 
Jaan Kello 
Revisorerna 

Utdragsbestyrkande 
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2021-246 

Entledigande och återbesättande av kommunala uppdrag - Elena 
Bjärkvall (Sd) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

entlediga Elena Bjärkvall (Sd) från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ersät
tare i kommunstyrelsen, 

uppdra åt kanslienheten att hemställa hos länsstyrelsen att genomföra ny rösträkning för att 
utse ny ledamot i kommunfullmäktige, samt 

att till ny ersättare i kommunstyrelsen utse Kenny Åkerberg (Sd). 

Sammanfattning 
Elena Bjärkvall (Sd) har begärt att få bli entledigad från sina kommunala uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2021-1 1-05 från Elena Bjärkvall. 

Skickas till 
Elena Bjärkvall 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Kenny Åkerberg 
Personalenheten 
IT-enheten 

Utdrags bestyrkande 
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- Länsstyrelsen Västra Götaland: Beslut 2021-09-20 där men meddelar att någon ny ersättare 
inte kunde utses efter Reem Hourieh (M) (2021-195). 

- Förvaltningsrätten i Göteborg: Dom 2021-09-28 - Förvaltningsrätten avslår Hjo kommuns 
överklagande angående upphävande av ändring i kommunens lokala ordningsföreskrifter 
(2014-39). 

- Förvaltningsrätten i Jönköping: Beslut 2021-09-27 att avskriva målet - överklagande av Kf-be-
slut § 28/21 angående parkeringsavgift i särskilt attraktiva lägen (2021-122) . 

- Skaraborgs kommunalförbund: Delårsbokslut 2021-07-31 (2021-216). 

- Tolkförmedling Väst: Budget och verksamhetsplan 2022 - 2024. 

- T olkförmedling Väst: Delårsrapport 2021 . 

- Rapportering av ej verkställda beslut kv 3/2021 till Inspektionen för vård och omsorg (2021-
105). 

Utdragsbestyrkande 
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Inledning : 

Vårt budgetförslag utgår från vårbudgeten som antogs av Hjo Kommunfullmäktige i våras . Vi har tagit 
del av höstens ekonomiska förutsättningar fram till 2021-10-14. 

Vi socialdemokrater i Hjo arbetar för att utveckla kommunen för de människor som bor, arbetar och 
vistas här. Det vill vi göra genom att skapa jämlika förhållanden så långt det är möjligt inom de 
områden där vi som kommun är ansvariga som skola, vård och omsorg. Vi vill ge 
verksamhetscheferna utrymme att ta ansvar, skapa handlingsfrihet och bibehålla en jämlik 
verksamhet med utgångspun kt från vad vi framför nedan . 

Ge nei'elln statsb idraget 

Hjo kommunens majoritetsbudget som togs i våras är dopat som kommunens ekonomichef påtalat. 
De generella statsbidragen är inräknade. Tre verksamhetsområden har haft underskott i sina 
verksamheter under flera år. Pandemin har också delvis påverkat det ekonomiska resultatet negativt. 

Därför har den socialdemokratisk ledda regeringen, bl.a stöttat. 

-Kommuner och regioner står inför utmaningar de kommande åren bl.a . vad gäller 
kompetensförsörjning och demografisk utveckling. Det kommer att krävas en omställning mellan 
verksamheter och av arbetssätt. Staten fortsätter vidta åtgärder för att stödja kommuner och 
regioner, bl.a. genom att bidra till stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar. Mot denna 
ba kgrund föreslår regeringen att det generella statsbidraget till kommuner och regioner ökas med 3 

miljarder kronor 2022. I BP21 höjdes de generella statsbidraget för 2022 med 5 mdkr (tillfällig 
höjning) . 

ii ldreo111 sorgs lvft~t 

-Att stärka äldreomsorgen är viktigt för regeringen och regeringen bedömer att det är fortsatt viktigt 
att stödja kommunerna i kompetenshöjande insatser. Regeringen avser därför att avsätta ytterligare 

medel för Äldreomsorgslyftet, vilket innebär att satsningen beräknas omfatta 1,7 miljarder kronor 
per år för 2022 och 2023. Kommuner rekvirerar medel enligt en fördelningsnyckel i egenskap av 
huvudman för sin egen verksamhet och för privata utförares verksamhet. Regeringen avsätter 
sammanlagt 1,7 miljarder kronor för 2022 och beräknas avsätta samma summa 2023-01-01. 

S!<R bedömer en llögre Lillvåxt för ski=1tlf;1.1ncle:-/niet 207..!. och l0~'2 

SKR ser en tydlig återhämtning av konjunkturen i år och nästa år och skatteunderlaget beräknas öka 
med drygt 4 procent 2021 och 2022. 
- Tillväxten i svensk ekonomi bedömer vi just nu vara hög, liksom flertalet andra bedömare gör, säger 
Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom. 



f bl1dgetunclerlag 2022 utg§r vi friln fön1ts~t tninnarna vi fZtt i budgetbe:·s2drii11g~1·na och 
sk uggc-)r rr:ajol'i tatcns budgetförs!ng hösten 202 1~10-27 nedan i vi,rt försla g. 

V,~ra kornrnent,i.-er nedan rm,d fö rslag. 

Bom och Ut/Jildning 

Arbete och socialtjänst 

Utifrån äskandena frän förvaltningen är vår bedömning att det är svårt att veta något om 
kostnaderna på sikt. Om kostnaderna skenar iväg så kan det bli aktuellt med en bred politisk 
diskussion om ev. skattehöjning 2023. 

Tekniska 

Idrottsområdet Guldkroken: 

Utredningen blev inte klar till budgetberedningen 2021. Något vi anser är viktigt och återkommer till 
när underlaget är klart. ldrottsorganisationen SISU har givit uttryck för hur viktigt det är att 
kommunerna stimulerar till rörelse ·och idrott. 

Vaktmästare/Personal vid Guldkroksområdet 

Många drar sig till idrottsområdet. Där samlas ledare, barn och ungdomar. Vi hoppas att det i 
utredningen Guldkroken synliggörs behovet av personal. Ska finnas med i underlaget till politiken. 
Vuxen närvaro är viktigt! 

Vård och omsorg 

Hemvård 

Förvaltningen har äskat 1,650 mkr. I majoritetens underlag är 1 mkr anslaget. Vi anser att 
förvaltningen ska fä sitt äskande tillgodosett. Vi ser att behovet är stort eftersom hemvården ökar. 

Bemanning Sigghusberg 

Beträffande äskandet på 360 000 på korttid bemanning föreslår vi att medlen tas från heltid som 
norm. 

Heltid som norm 

Detta är en rättvise och jämställdhetsfråga för de anställda . De som inte väljer heltid kan drabbas 
ekonomiskt vid sin pensionering. Förvaltningen har presenterat ett flerårsalternativ att höja 
sysselsättninesgraden succesivt. Det är ett arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar att anställda orkar 
jobba heltid . Vi vill att förvaltningen utökar resursteamet för att minska antalet timanställda. 

Vid löneutbetalningen oktober månad 2021 så löneutdebiterades 167 timanställda personer 
inom värd och omsorg. 

Stora löneskillnader 

• Lönejämförelser Skaraborg, (Flera yrkesgrupper inom kommuna/s områden ligger dåligt ci/1 i Hjo. 
Ekonomichejen hor gjort en jlerårsko/ky/ på vad det kostar att utjämna skillnaderna.) Bakgrund. 
Sommaren 2021 uppmärksammades att vå rdanställda i Hjo kommun låg på 13 plats med lägsta löner 
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ino.m vissa viirdgrupper i Skaraborg. Tveksamt att 0,4 ¾ av lönepotten ger en rättvis löneutveckling 
för de grupper som ligger efter. 

Socialdemokraternc1 i Nfo f öreslår .följcmde: 

Driftsbudget 

Att: Anställa fler i resursteamet. Ska fortsatt vara heltidstjänster. 
timanställda. 

Att: Arbetsskor till anställda inom vården . 

Att: En tydlig lönestrategl genomförs för att utjämna stora 

sklllnader mellan vissa yrkesgrupper inom Skaraborg. 

lnvesteringsbudget 2022 

Att: Medel till Stadsparkens lekplats tillförs l mkr för att iordningställa 

Kostnad: Utväxling 

Kostnad: 330 000 

den till en lekplats som även riktar sig till barn med funktlonsvariation. Kostnad: 1,6 mkr 

Att starta projekt, färdigställande gångfartsomr.ide från Stora Torget 

till Norrbro. Och att Norrbro återställs i sin naturliga storlek. 

Projektkostnad = 

Hjo kommuns må/modell 

Förändringar i fullmäktiges prioriterade mål i budgeten 2022 

De nya reducerade målen från 17 till 14 har vi inga synpunkter på . 

Inom ram. 

Det saknas 330 000 + 290 000. Vi föreslår att på resultatet 11 mkr sänks till 10 mkr. 

Översiktsplanen (ÖP) har Inte uppdaterats på flera år. En plan för 2022 ska tas fram . 

Datum som ovan 

Socialdemokratiski fullmäktigegruppen ( ; __ ... ,,....J , 
... ·,-~-::.1i,.·-E- ·r::::.~,··· .. ··- -- -.--·-·- ...... 

Pierre Robert'Ryden Gruppordförande (S) 
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