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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-106-30 

Kommunfullmäktige 

Ledamöter 

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), §§ 45-49, 51-54 
Osvald Lundqvist (S) 

Jörgen Fransson (S) 
Merja Wester (S) 
Kjell-Arne Green (S) 

Birgitta Vester (S) 

Anders Karlsson (S) 
Lars-Göran Svensson (S) 

Vakant (V) 
Vakant (V) 
Hasse Nörgård (Sd) 
Egon Kornell (Sd) 
Vakant (Sd) 

Vakant (Sd) 
Vakant (Sd) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 

Justerandes signatur 

Tjänstgörande ersättare 

ersättare saknas § SO 

Utdragsbescyrkande 
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HJO 
Kom mu nfu 11 mäktige 

Kf § 45 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-06-30 

Justerande och fastställande av tid för justering 

Kommunfullmäktiges beslut 

3 ( 14) 

Ann-Christine Fredriksson (M) och Egon Kornell (Sd) utses att tillsammans med ordföranden 
justera protokollet. 

~ 

Till ersättare utses Ewa F Thorstenson (M) och Pierre Robert Ryden (S). 

Justeringstid: Måndag 4 juli 2022, kl 15.00. 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 46 

Dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022- -06-30 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen . 

Justerandcs signatur Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 47 

Information 

Val nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-06-30 

Va/nämndens ordfdrande Knut lndebetou (M) 

Allmänna utskottet 
Allmänna utskottets ordfdrande Catrin Hu/marker (M) 

Redovisning av uppdrag: Utvärdering av hantering och beslut som togs under pandemin 
Kanslichef Thomas Lindberg 

Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 48 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-1 06-30 

Köpeavtal: Kv Pilen I Hjo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
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2022-116 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna köpeavtal mellan kommunalförbundet Räddningstjäns
ten Östra Skaraborg och Hjo kommun angående köp av fastigheten kv Pilen I. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna köpeavtal mellan kom
munalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg och Hjo kommun angående köp av fastig
heten kv Pilen I . 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade § 42/21 att Hjo kommun ställer sig positiv till att medlemskom
munerna blir huvudmän för de fastigheter som Räddningstjänsten Östra Skaraborg nyttjar genom 
att överta ägande, drift och finansiering gällande de fastigheter (företrädesvis brandstationer) 
som RÖS nyttjar i sin verksamhet. Motivet är att RÖS, till skillnad från medlemskommunerna, 
inte har en egen organisation/kompetens inom fastighetsområdet. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg och Hjo kommun har undertecknat köpeavtal angående fas
tighetsköp av fastigheten kv Pilen I. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2022-05-17. 
Köpeavtal kv Pilen I Hjo kommun. 

Skickas till 
Ekonomichefen 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-06-30 
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Kf § 49 2018-43 

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Hjo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte revidera arvodesreglemente för förtroendevalda i Hjo 
kommun. 

Yrkande 
Michael Kihlström (Kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte revidera arvodesreglemente för 
förtroendevalda i Hjo kommun. 

Sammanfattning 
Inför varje ny mandatperiod är det brukligt att man ser över arvodesreglementet för förtroende
valda. 

Arvodesberedningen ser inga behov av revidering i fastställt arvodesreglemente. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2022-03-28. 
Arvodesreglemente för förtroendevalda. 

Skickas till 
Personalenheten 

Justerandes signatur Ucdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022--06-30 
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Kf § SO 2022-1 so 

Riktlinje för kommunal ersättning till borgerlig vigselförrättare 
fr o m 2023-01-0 I 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- anta Riktlinje för kommunal ersättning för borgerlig vigselförrättare, 

- ge kommunstyrelsen delegation på att vid behov revidera riktlinjen, samt 

- medel anslås från budgetområde demokrati. 

Yrkande 
Michael Kihlström (Kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Jäv 
Pierre Robert Ryden (S) deltar ej i beslutet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- anta Riktlinje för kommunal ersättning för borgerlig vigselförrättare, 

- ge kommunstyrelsen delegation på att vid behov revidera riktlinjen, samt 

- medel anslås från budgetområde demokrati. 

Yrkande 
Petter Jönsson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

jäv 
Pierre Robert Ryden (S) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Vigselförrättare utses av länsstyrelsen och förordnandet sker oftast på förslag av kommunen. En 
del av administrationen kring en vigsel ombesörjs för Hjos vidkommande av kommunen samti
digt som vigselförrättaren själv förväntas ta ansvar för delar av denna. 

Hjo kommun har för närvarande två vigselförrättare i kommunen. Dessa är dock behöriga att 
utföra sitt uppdrag i hela landet. Att vara vigselförrättare anses vara ett hedersuppdrag. Det finns 
ingen möjlighet att ta ut en avgift av brudparet utan uppdraget ersätts i stället av länsstyrelsen 
med I I 0 kr för en vigsel. Sker ytterligare vigslar samma dag ersätts dessa med 30 kr per vigsel. 

...-: ( 

Utdragsbestyrk.i.nde 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf § 50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-106-30 

9 (14) 

2022-150 

Någon uppräkning av ersättningsnivån har inte skett på senare tid och såvitt framkommit finns 
ingen plan om att i närtid justera denna. 

Från att det tid igare var mest förekommande att vigslar skedde i på den plats kommunen erbju
der, i Hjos fall stadshuset, sker numera vigslar även på andra platser i större omfattning. Vigsel
förrättaren har i dessa fall möjlighet att direkt ta ut reseersättning av brudparet. 

Att brudpar väljer att ingå äktenskap i Hjo i stället för andra städer bör främja såväl besöksnä
ringen som verka positivt för kommunen ur ett rent allmänt marknadsföringsperspektiv. Under 
de tre senaste åren har knappt 70 par gifts borgligt i kommunen, det vill säga cirka 20 st om året. 

Även mot beaktande av att det är ett hedersuppdrag kan finnas skäl för kommunen att komplet
tera ersättningen till en nivå som bättre speglar den insats som vigselförrättaren gör. Jämförelse 
skulle då kunna göras med sammanträdesarvodet för förtroendevalda. 

Möjligheten till ersättning bör handla om tillfällen där nedlagt arbete eller tid bedöms överstiga 
den för en normal vigsel. Med normal vigsel avses närmast en vigselakt i stadshuset som utförs 
av kommunen anställd personal och under eller i direkt anslutning till ordinarie arbetstid. 

Med tanke på det antalet vigslar som sker i Hjo bedöms ersättningen inte har några nämnvärda 
effekter på kommunens ekonomi. Förvaltningen bedömer att kostnaden ryms inom budgetra
men för politikområde demokrati. I förslaget till riktlinje föreslås en kommunal ersättning som 
motsvarar som högst två timmars sammanträdesarvode i enlighet med Arvodesreglementet för 
förtroendevalda i Hjo kommun, bilaga A, 8 § p I - 2. 

Beslutsunderlag 

Kanslichefens skrivelse 2022-03-28. 
Arvodesreglemente för förtroendevalda. 

Skickas till 
Kommunens vigselförrättare 
Ekonomienheten 

Utdrags bestyrka nde 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 51 

Föredragning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022--06-30 

- Förutsättningar inför Vårbudget 2023 

Ekonomichef Lennart Andersson 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022.-06-30 
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Kf § 52 2022-56 

Vårbudget 2023 för Hjo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- angivna verksamhets- och finansiella mål ligger till grund för vårbudgeten för 2023, 

- ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå för 2023 fastställs enligt liggande förslag i 
vårbudget, 

- investeringsbudget och 5-årsplan för perioden 2023 - 2027 fastställs enligt föreliggande för
slag till vårbudget 2023 på sid 46, samt 

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

Yrkande 
Catrin Hulmarker (M), Eva-Lott Gram (Kd), Britt-Marie Sjöberg (C), Linnea Hultmark (C), Berit 
Henriksson (C), P~er Jönsson (L), Ann-Christine Fredriksson (M), Ewa F Thorstenson (M), 
Maliln Carlbom (M) och Hasse Nörgård (Sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Anteckning 
Pierre Robert Ryden (S), Jörgen Fransson (S), Merja Wester (S), Osvald Lundqvist (S), Kjell-Arne 
Green (S), Anders Karlsson (S), Lars-Göran Svensson (S) och Birgitta Vester (S) deltar ej i beslu
tet. 

Protokollsanteckning 
Pierre Robert Ryden (S), Jörgen Fransson (S), Merja Wester (S), Osvald Lundqvist (S), Kjell-Arne 
Green (S), Anders Karlsson (S), Lars-Göran Svensson (S) och Birgitta Vester (S): 

Vi har räknat på majoritetens budgetförslag när det gäller drift 2023. De äskningar som är 
gjorda från förvaltningen har inte fullt ut fått gehör. Givetvis beroende på att pengarna 
inte räcker till för att tillgodose förvaltningarna. Budgeten är också beräknad på 
befolkningsutvecklingen som dessutom är osäker och inte säker, men det är en 
förhoppningsfull prognos. Som vi också hoppas håller. 

Finansdepartementets senaste prognos för det ekonomiska läget säger följande. En hög 
inflation och stigande räntor väntas leda till att tillväxten i den svenska ekonomin dämpas 
från andra halvåret i år. Vår bedömning är i dagsläget att det kan påverka de pengar som 
kommunerna har att dela ut. Vid dagens datum höjdes styrräntan med 0,75 procent. Hur 
det påverkar statens skattemedel att dela ut ser vi mer till hösten. 

Vi avstår idag från att lägga en skuggbudget och återkommer till hösten med vårt bud
getalternativ. 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf § 52 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-06-30 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- angivna verksamhets- och finansiella mål ligger till grund för vårbudgeten för 2023, 
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2022-56 

- ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå för 2023 fastställs enligt liggande förslag i 
vårbudget, 

- investeringsbudget och 5-årsplan för perioden 2023 - 2027 fastställs enligt föreliggande för
slag till vårbudget 2023 på sid 46, samt 

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

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

Anteckning 
Pierre Robert Ryden (S) , Jörgen Fransson (S), Merja Wester (S) och Kjell-Arne Green (S) deltar 
ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Enligt Hjo kommuns plan för budget- och budgetuppföljning ska kommunfullmäktige under juni 
månad fastställa vårbudget för 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 2022-06-08. 
Vårbudget 2023. 
Synpunkter från Vision i Hjo avdelning 150. 
Synpunkter från Lärarförbundet och Skolledarna. 

Sl<ickas till 
Kommunledningsgruppen 

Justcrandcs signaturW}; c}? r Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-06-30 
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2022-147 

Motion angående introduktion för vikarier inom vård och omsorg 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för handläggning. 

Sammanfattning 
Merja Wester (S) har inkommit med en motion angående introduktion för vikarier inom vård 
och omsorg. 

Beslutsunderlag 
Motion 2022-06-16 från Merja Wester (S) . 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Merja Wester 

Utdrags bescyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 54 

Anmäl ni ngsären de 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-06-30 

- Redovisning av uppdrag: Utvärdering av hantering och beslut som togs under pandemin 
(2021-227). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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