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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

Kommunfullmäktige 

Led.i.möter 

Michael Kihlström (Kd), ordförande 

Catrin Hulmarker (M) 
Ann-Christine Fredriksson (M) 
Knut lndebetou (M) 
Ola Söderpalm (M) 

Ewa F Thorstenson (M) 
Richard Bengtsson (M) 

Malin Carlbom (M) 
Elisabeth lndebetou (M) 
Anders Hedman (M) 

Björn Fredeby (M) 
Kenneth Alfelt (M) 
Stefan Swenson (M) 
Carina Fontenay (M) 
Linnea Hultmark (C) 
Per-Erik Sondell (C) 
Björn Bröne (L) 

Eva-Lott Gram (Kd) 
Pierre Robert Ryden (S) 

Annelie Johansson (S) 
Jörgen Fransson (S) 
Merja Wester (S) 
Kjell-Arne Green (S) 
Birgitta Vester (S) 

Anders Karlsson (S) 

Amele Jaiem (S) 
Sven Forsman (V) 
Fredrik Nordh (V) 
Hasse l'Jörgård (Sd) 

Morgan Nörgaard (Sd) 
Bert-Ove Andesson (Sd) 
Kenny Åkerberg (Sd) 

Christian Johansson (Sd) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 

Tjänstgörande e rsättare 

Anders Beckman (M) 

Maria Fredriksson (M) 

Johan Sundling (Sd) 

2 (48) 

Björn Jähnke (M), Berit Henriksson (C), Klara de Boer (C) , Lars-Göran Svensson (S), Azra 
Crnalic ' (S), Dan Renquist (S) och Annelie Nilsson (S) 

Justcrandcs signacur fJA,1 Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 11 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

Justerande och fastställande av tid för justering 

Kommunfullmäktiges beslut 

3 (48) 

Ewa F Thorstenson (M) och Merja Wester (S) utses att tillsammans med ordföranden justera 
protokollet. 

Till ersättare utses Catrin Hulmarker (M) och Kjell-Arne Green (S). 

Justeringstid: Onsdag 23 november 2022, kl 15.00. 

Justerandes signatur Utdragsbescyrkande 



HJO 
Kom mu nfu 11 mäktige 

Kf § 12 

Dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen. 

Justcrandes signatur Utdrags bestyrkande 

I t 

L 

4 (48) 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

5 (48) 

2022-260 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående kommunens el
förbrukning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

frågan får ställas, samt 

notera frågan och svaret till protokollet. 

Yttranden 
Kenny Åkerberg (Sd) och Catrin Hulmarker (M) yttrar sig. 

Sammanfattning 
Kenny Åkerberg (Sd) har inkommit med fråga angående kommunens elförbrukning. 

Beslutsunderlag 
Fråga 2022-1 1-15 från Kenny Åkerberg (Sd). 

Skickas till 
Kenny Åkerberg 
Catrin Hulmarker 

Justerandes signatur 

1/G( 
Utdragsbes ty rkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

Revisionens budget för år 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

6 (48) 

2022-56 

Kommunfullmäktige beslutar att anslå 700 000 kronor till kommunrevisionen för år 2023. 

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

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 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. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidies skrivelse 2022-10-25. 

Skickas till 
Ekonomienheten 
Revisionen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

7 (48) 

Kommunfullmäktige 

Kf § IS 

Budget och verksamhetsplan 2023 - 2025 för Hjo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

2022-56 

driftbudget för 2023 fastställs på politikerområdesnivå samt för 2024 - 2025 på nämndsnivå 
enligt föreliggande förslag till budget, 

investeringsbudget 2023 samt investeringsplan för perioden 2024 - 2027 fastställs enligt fö
religgande förslag till budget på sidan 38, 

resultatbudget för 2023 samt preliminär resultatbudget för perioden 2024 - 2025 fastställs 
enligt föreliggande förslag till budget, 

kassaflödesbudget 2023 samt preliminär kassaflödesbudget för perioden 2024 - 2025 fast
ställs enligt föreliggande förslag till budget, 

balansbudget 2023 samt preliminär balansbudget för perioden 2024 - 2025 fastställs enligt 
föreliggande förslag till budget, 

i budgeten angivna prioriterade mål för fullmäktige fastställs, samt 

skattesatsen höjs med 0,43 från nuvarande 21 :57 till 22.00. 

Yrkande 
Catrin Hulmarker (M), Linnea Hultmark (C), Eva-Lott Gram (Kd), Björn Bröne (L) och Carina 
Fontanay (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Protokollanteckning 
Pierre Robert Ryden (S), Annelie Johansson (S), Jörgen Fransson (S), Merja Wester (S), Kjell
Arne Green (S), Birgitta Vester (S), Anders Karlsson (S) och Amele Jaiem (S) lämnar in proto
kollsanteckning (Bilaga A). 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

driftbudget för 2023 fastställs på politikerområdesnivå samt för 2024 - 2025 på nämndsnivå 

enligt föreliggande förslag till budget, 

investeringsbudget 2023 samt investeringsplan för perioden 2024 - 2027 fastställs enligt fö

religgande förslag till budget på sidan 38, 

resultatbudget för 2023 samt preliminär resultatbudget för perioden 2024 - 2025 fastställs 

\ 
enligt föreliggande förslag till budget, 

(' 
\ V " --

, Justerandcs signatur ~ Utdragsbcstyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf § 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-1 1-17 

8 (48) 

2022-56 

kassaflödesbudget 2023 samt preliminär kassaflödesbudget för perioden 2024 - 2025 fast

ställs enligt föreliggande förslag till budget, 

balansbudget 2023 samt preliminär balansbudget för perioden 2024 - 2025 fastställs enligt 

föreliggande förslag till budget, 

i budgeten angivna prioriterade mål för fullmäktige fastställs, samt 

skattesatsen höjs med 0,43 från nuvarande 21 :57 till 22.00. 

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

Protokollsanteckning 
Pierre Robert Ryden (S), Annelie I Johansson (S), Kjell-Arne Green (S) och Lars-Göran Svensson 
(S) lämnar in protokollsanteckning, (Bilaga A). 

Sammanfattning 
Alliansen har arbetat fram förslag till budget och verksamhetsplan 2023 - 2025 för Hjo kommun. 

Beslutsunderlag 
Alliansens förslag till budget 2023 - 2025. 

Skickas till 
Ekonomienheten 

Justcrandcs signatur Utdragsbestyrkandc 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 16 

0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

9 (48) 

2022-128 

Avfall & Atervinning Skaraborg: Avfallsföreskrifter för Essunga, Fal-
köping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, 
Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara kommuner att gälla från 
tidigast 2023-01-0 I 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till nya avfallsföreskrifter för Avfall & Återvin
ning Skaraborg att gälla från tidigast 2023-01-0 I. 

Yrkande 
Kjell-Arne Green (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till nya avfallsföre
skrifter för Avfall & Återvinning Skaraborg att gälla från tidigast 2023-01-0 I. 

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

Sammanfattning 
Ett förslag till nya gemensamma avfallsföreskrifter för Avfall & Återvinning Skaraborgs samtliga 
medlemskommuner har utarbetats i samarbetet mellan A&ÅS och medlemskommunernas miljö
förvaltningar. I juli 2022 ändrades lagstiftningen så att insamlingsansvaret för förpackningar kom
mer att överföras från producenterna till kommunerna, vilket i praktiken innebär A&ÅS. 

Beslutsunderlag 
Avfall & Återvinning Skaraborg, direktionens § 45/22. 
Förslag till Avfallsföreskrifter för Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karls
borg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara kommuner. 

Skickas till 
Avfall & Återvinning Skaraborg 

Justerandcs signatur Utdragsbcstyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

VA-taxa för Hjo kommun att gälla fr o m 2023-01-0 I 

Kommunfullmäktiges beslut 

I 0 (48) 

2022-203 

Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan höjs enligt förvaltningens förslag, att gälla från 2023-
01-0 I. 

Yrkande 
Kjell-Arne Green (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att VA-taxan höjs enligt förvaltningens 
förslag, att gälla från 2023-01-0 I. 

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

Sammanfattning 
VA-verksamheten är helt taxefinansierad. Budgetarbetet inför 2023 visar på ökande kostnader 
avseende kapitaltjänst till följd av investeringar i ledningsnätet och kostnadsökningar för material, 
drift och el. För att täcka dessa kostnadsökningar och uppnå balans mellan kostnader och intäk
ter förslås en höjning av brukningsavgiftens samtliga delar. 

Beslutsunderlag 
VA-chefens skrivelse 2022-09-27. 
Förslag till VA-taxa/ Taxa Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 
Kostnadsjämförelse Va-taxa Skaraborg, Vass. 

Skickas till 
VA-verksamheten 
Samhällsbyggnad 
Ekonomienheten 
Hjo Energi AB 

Justcrilndes signatur Utdrilgsbestyrkande 



HJO 
Kom mu nfu 11 mäktige 

Kf § 18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

11 (48) 

2022-216 

Taxor och avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn att gälla från 
2023-01-0 I 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

fastställa förvaltningens förslag till reviderade avgifter för båtplatser, sommaruppställning 
och gästhamnsavgift att gälla från 2023-01-0 I, samt 

fastställa förvaltningens förslag till reviderade avgifter för vinteruppställning att gälla från 
2023-09-0 I. 

Yrkande 
Kjell-Arne Green (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

fastställa förvaltningens förslag till reviderade avgifter för båtplatser, sommaruppställning 
och gästhamnsavgift att gälla från 2023-0 1-0 I, samt 

fastställa förvaltningens förslag till reviderade avgifter för vinteruppställning att gälla från 
2023-09-0 I. 

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

Sammanfattning 
Avgifterna för Hjo kommuns småbåtshamn höjdes senast fr o m båtsäsongen 2021. Förvaltning
ens förslag är att föreslagen höjning ska gälla i två år till och med båtsäsongen 2024. 

Beslutsunderlag 
Gata/parkchefens skrivelse 2022-09-28. 
Förslag till Avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 
Ekonomienheten 

Justerandes signatur 

'(J(( 
Utdragsbcstyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

12 (48) 

2018-303 

Komplettering av val av revisor och revisorsersättare i kommu
nens Donationsstiftelser innevarande mandatperiod 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

som revisor utse Anne-Marie Fredriksson (M) och som revisorsersättare Owe Brännberg 
(Sd), samt 

dessa ersätter Öhrling Pricewaterhouse-Coopers AB ansvarig Petra Weiler. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

som revisor utse Anne-Marie Fredriksson (M) och som revisorsersättare Owe Brännberg 
(Sd), samt 

dessa ersätter Öhrling Pricewaterhouse-Coopers AB ansvarig Petra Weiler. 

Sammanfattning 
Enligt 4 kap I § andra stycket p I Stiftelselagen utses och entledigas revisorn i en stiftelse med 
anknuten förvaltning av förvaltarens högsta beslutande organ om inte annat föreskrivs i stiftelse
förordnandet. 

Minst en revisor ska vara auktoriserad eller godkänd revisor, om stiftelsen enligt bokföringslagen 
( 1999: I 078) är skyldig att upprätta årsredovisning. 

Enligt 6 kap I § bokföringslagen p 5 ska stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt bokföringsla
gen avsluta bokföringen med en årsredovisning. 

Enligt 2 kap 3 § andra stycket bokföringslagen upphör bokföringsskyldigheten om tillgångarnas 
värde (marknadsvärdet) vid utgången av de tre senaste åren har varit lägre än I 500 000 kr. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har registrerat att bokföringsskyldigheten för stiftelsen John 
Norblads fond har upphört och att stiftelsen därför inte är skyldig att upprätta årsredovisning. 
Revisor i stiftelsen behöver därför inte vara auktoriserad eller godkänd. 

Beslutsunderlag 
Ekonomens skrivelse 2022-10-17. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

r1M 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf § 19 

Skickas till 
Kommun revisorerna 
Länsstyrelsen Västra Götaland 

Jun crandes signatur 
,·, I' 

!G 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

Utd rags bestyrkande 
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2018-303 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

Kommunfullmäktiges sammanträden under år 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträda följande datum under 2023: 

8 mars (onsdag) 
13 april 
24 maj (onsdag) 
29 juni 

20 september (onsdag) 
19 oktober 
16 november 
20 december (onsdag) 

Kommunstyrelsens beslut 

14 (48) 

2022-238 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sammanträda följande datum under 
2023: 

8 mars (onsdag) 
13 april 
24 maj (onsdag) 
29 juni 

20 september (onsdag) 
19 oktober 
16 november 
20 december (onsdag) 

Sammanfattning 
Fullmäktiges sammanträden ska i första hand hållas i Lilla Park, Kulturkvarteret och som regel 
inledas kl. 18.30. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2022-10-25. 

Skickas till 
Kansliet 

Junerandes signatur Utdragsbcstyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

15 (48) 

2022-147 

Svar på motion angående introduktion för vikarier inom vård och 
omsorg 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. 

Yrkanden 
Ewa F Thorstenson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Merja Wester (S) yrkar att motionen återremiteras med motiveringen att Motionen inte är helt 
besvarad i och med att en redovisning ur arbetsmiljösynpunkt inte finns med. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett formellt yrkande om återremiss. Ordförande frågar 
därför kommunfullmäktige om ärendet skall avgöras idag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige besvarar frågan med ja. 

Votering begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: 

JA: Ärendet skall avgöras idag. 

NEJ: Ärendet skall återremitteras i enlighet med Merja Westers (S) yrkande. 

Omröstningen utfaller med: 

JA: 23 

NEJ: 10 

Kommunfullmäktige har därmed beslutat att ärendet skall avgöras idag. 

Följande röstar JA: Catrin Hulmarker (M), Ann-Christine Fredriksson (M), Knut lndebetou (M), 
Anders Beckman (M), Ewa Forsberg Thorstenson (M), Richard Bengtsson (M), Malin Carlbom 
(M), Elisabeth lndebetou (M), Anders Hedman (M), Björn Fredeby (M), Maria Fredriksson (M), 
Stefan Swenson (M), Carina Fontenay, Linnea Hultmark (C), Per-Erik Sondell (C), Björn Bröne 
(L), Michael Kihlström (Kd), Eva-Lott Gram (Kd), Johan Sundling (Sd), Morgan Nörgaard (Sd), 
Bert-Ove Andersson (Sd), Kenny Åkerberg (Sd) och Christian Johansson (Sd). 

Följande röstar NEJ: Pierre Robert Ryden (S), Annelie Johansson (S), Jörgen Fransson (S), Merja 
Wester (S), Kjell-Arne Green (S), Birgitta Vester (S), Anders Karlsson (S) , Amele Jaiem (S), Sven 
Forsman (V) och Fredrik Nordh (V). 

,j Z/fJ~-
Justcrandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf § 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

16 (48) 

2022-147 

Ordförande ställer därefter kommunstyrelsens förslag under propostion och finner att kommun
fullmäktige beslutat i enlighet med detta. 

Reservation 
Pierre Robert Ryden (S), Annelie Johansson (S), Jörgen Fransson (S), Merja Wester (S), Kjell
Arne Green (S), Birgitta Yester (S), Anders Karlsson (S) , Amele Jaiem (S), Sven Forsman (V) och 
Fredrik Nordh (V) reserverar sig mot beslutet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Merja Wester (S) har inkommit med motion rörande introduktion och handledning av vikarier 
inom vård- och omsorg. Omsorgsutskottets ordförande, Ewa F Thorstenson (M) har därefter 
avgivit ett svar på motionen. 

Beslutsunderlag 
Motion 2022-06-16 från Merja Wester (S). 
Motionssvar 2022-10-24 från omvårdnadsutskottets ordförande. 

Skickas till 
Merja Wester 
Ewa F Thorstenson 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

17 (48) 

Kom mu nfu 11 mäktige 

Kf § 22 2022-266 

Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i valnämnden 2023 - 2026 
samt ordförande och vice ordförande 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

Valberedningens beslut 
Valberedningen bordlägger ärendet. 

Skickas till 
Val nämnden 

Justcrandcs signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

18 (48) 

2022-267 

Val av 5 revisorer för granskning av kommunens räkenskaper och 
förvaltning 2023 - 2026 samt ordförande och vice ordförande 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse: 

Revisorer 
Kerstin Strandberg Hermansson (M) 
XXX (C) 
Carl-Erik Lindblad (Kd), vice ordförande 
Per-Olof Ekholm (S), ordförande 
Owe Brännberg (Sd) 

Protokollsanteckning 
Centern återkommer till kommunfullmäktige med förslag på kandidat. 

Valberedningens förslag 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse: 

Revisorer 
Kerstin Strandberg Hermansson (M) 
XXX (C) 
Carl-Erik Lindblad (Kd), vice ordfarande 
Per-Olof Ekholm (S), ordfarande 
Owe Brännberg (Sd) 

Protokollsanteckning 
Centern anmäler förslag på kandidat direkt till kommunfullmäktige. 

Skickas till 

De valda 
Personalenheten 
Ekonomienheten 
Byggnadsnämnden 
Bolagen 

Justerandes signatur 

ttl- ( 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

19 (48) 

2022-268 

Val av 15 ledamöter och 15 ersättare i kommunstyrelsen 2023 -
2026 samt ordförande, I :e vice ordförande och 2:e vice ordfö
rande 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Valberedningens förslag 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse: 

Ledamöter 
Catrin Hulmarker (M), ordförande 
Ann-Christine Fredriksson (M) 
Ewa F Thorstenson (M) 
Richard Bengtsson (M) 
Stefan Swenson (M) 
Linnea Hultmark (C), / :e vice ordförande 
Björn Bröne (L) 
Eva-Lott Gram (Kd) 
Pierre Robert Ryden (S), 2:e vice ordförande 
Annelie Johansson (S) 
Jörgen Fransson (S) 
Merja Wester (S) 
Sven Forsman (V) 
Hasse Nörgård (Sd) 
Bert-Ove Andersson (Sd) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf § 24 

Ersättare 
Malin Carlbom (M) 
Elisabeth lndebetou (M) 
Anders Hedman (M) 
Carina Fontanay (M) 
Elisabeth Samuelsson (M) 
Maria Fredriksson (M) 
Per-Erik Sondell (C) 
Samuel Björgvinsson (Kd) 
Lars-Göran Svensson (S) 
Azra Crnalic' (S) 
Kjell-Arne Green (S) 
Annelie Nilsson (S) 
Fredrik Nordh (V) 
Johan Sundling (Sd) 
Christian Johansson (Sd) 

Skickas till 
De valda 
Personalenheten 

Justcrandes signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

Utdragsbestyrkandc 

20 (48) 

2022-268 



HJO 
Kom mu nfu 11 mäktige 

Kf § 25 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

21 (48) 

2022-269 

Val av 7 ledamöter och 3 ersättare i byggnadsnämnden 2023 -
2026 samt ordförande vice ordförande 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Valberedningens förslag 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse: 

Ledamöter 
Knut lndebetou (M), ordfårande 
Björn Jähnke (M) 
Anders Beckman (M) 
Björn Fredeby (M) 
Anders Karlsson (S), vice ordfårande 
Kenny Johansson (S) 
Kenny Åkerberg (Sd) 

Ersättare 
Lena Larson (M) 
Klara de Boer (C) 
Ottilia Linden (S) 

Skickas till 
De valda 
Byggnadsnämnden 
Personalenheten 

~~~J :z< 
Jvjj(gnatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

22 (48) 

2022-270 

Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i arvodesberedningen 2023 -
2026 samt beredningsledare och vice beredningsledare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Valberedningens förslag 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse: 

Ledamöter 
Catrin Hulmarker (M) 
Simon lvarsson (C) 
Björn Bröne (L) 
Michael Kihlström (Kd), beredningsledare 
Pierre Robert Ryden (S), vice beredningsledare 
Sven Forsman (V) 
Bert-Ove Andersson (Sd) 

Ersättare 
Ann-Christine Fredriksson (M) 
Berit Henriksson (C) 
Krister Stenestam (L) 
Eva-Lott Gram (Kd) 
Merja Wester (S) 
Fredrik Nordh (V) 
Kenny Åkerberg (Sd) 

Skickas till 
De valda 
Personalenheten 

Justcrandcs signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

Val av I överförmyndare och I ersättare 2023 - 2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Valberedningens förslag 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse: 

Ordinarie 
Anita Bergman (M) 

Ersättare 
Merja Wester (S) 

Skickas till 
De valda 
Skaraborgs tingsrätt, Skövde 
Personalenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrk:mde 

23 (48) 

2022-271 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

24 (48) 

2022-272 

Val av I adjungerad ledamot och I ersättare att ingå i Styrelsen 
för Hjo Folkhögskola, Skara stift 2023 - 2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Valberedningens förslag 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse: 

Adjungerad ledamot 
Björn Bröne (L) 

Ersättare 
Lars-Göran Svensson (S) 

Skickas till 
De valda 
Hjo Folkhögskola, Skara stift 

Justerandes signatur Ucdragsbescyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

25 (48) 

2022-242 

Val av gode män vid lantmäteriförrättningar: 3 gode män med erfa
renhet i fråga om tätortsförhållanden och 3 som är kunniga i jord
bruks- eller skogsbruksfrågor 2023 - 2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Valberedningens förslag 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse: 

Tätortsförhållanden 
Ingemar Fransson (C) 
Björn Bröne (L) 
Ottilia Linden (S) 

Jordbruks- och skogsbruksfrågor 
Knut lndebetou (M) 
Per-Erik Sandell (C) 
Kenny Johansson (S) 

Skickas till 

De valda 
Samhällsbyggnad 
Lantmäteriet registrator@ lm.se 
Länsstyrelsen Västra Götaland vastragotaland@lansstyrn lsen.se 

Justerandcs signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 30 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

Val av I ombud i Hjo Jaktvårdskrets 2023 - 2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Valberedningens förslag 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse: 

David Olsson (Kd) 

Skickas till 

David Olsson 
Hjo Jaktvårdskrets c/o Johan Fagerberg 

Justerandes signatur 

(JJ I 

Utdragsbestyrkande 

26 (48) 

2022-273 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

27 (48) 

2022-274 

Val av I ledamot och I ersättare och i Direktionen för kommunal
förbundet för Räddningstjänsten Skaraborg 2023 - 2026 (f d Rädd
ningstjänsten Östra Skaraborg) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Valberedningens förslag 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse: 

Ledamot 
Linnea Hultmark (C) 

Ersättare 
Pierre Robert Ryden (S) 

Skickas till 

De valda 
Räddningstjänsten Skaraborg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 32 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

28 (48) 

2022-275 

Val av I ledamot och I ersättare i Direktionen för kommunalför-
e 

bundet för Avfall & Atervinning Skaraborg 2023 - 2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Valberedningens förslag 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse: 

Ledamot 
Stefan Swenson (M) 

Personliga ersättare 
Kjell-Arne Green (S) 

Skickas till 
De valda 
Avfall & Återvinning Skaraborg 

Justerandes signatur 

V ( 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

29 (48) 

2022-276 

Val av 2 ledamöter och 2 ersättare i Direktionen för kommunal
förbundet för Miljösamverkan Östra Skaraborg 2023 - 2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Valberedningens förslag 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse: 

Ledamöter 
Catrin Hulmarker (M) 
Pierre Robert Ryden (S) 

Personliga ersättare 
Samuel Björgvinsson (Kd) 
Annelie Johansson (S) 

Skickas till 

De valda 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Justerandes signatur 

U/1 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kom mu nfu 11 mäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

30 (48) 

Kf § 34 2022-277 

Val av 2 ledamöter, 2 ersättare och revisor i Miljönämnden 
Östra Skaraborg 2023 - 2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att val av revisor behandlas på kommunfullmäktiges samman
träde efter att kommunens revisorer tillträtt. 

Valberedningens beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse: 

Ledamöter 
Knut lndebetou (M) 
Anders Karlsson (S) 

Ersättare 
Klara de Boer (C) 
Kenny Johansson (S) 

Revisor (sammankallande 2023 - 2026) 
XXX (x) 

Protokollsanteckning 
Valberedningen överlåter åt revisorskollegiet att ta fram förslag på revisor. 

Skickas till 

De valda 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 

N.1J ~ 
Justerandes signatur 

~vi~ 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 35 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

31 (48) 

2022-278 

Val av I ledamot och I ersättare i Direktionen för T olkförmedling 
Väst 2023 - 2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Valberedningens förslag 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse: 

Ledamot 
Eva-Lott Gram (Kd) 

Ersättare 
Lars-Göran Svensson (S) 

Skickas till 

De valda 
T olkförmedling Väst 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

l}j 



.. . HJO 
Kom mu nfu 11 mäktige 

Kf § 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

32 (48) 

2022-279 

Val av I representant i Styrelsen för Samordningsförbundet Skara
borg 2023 - 2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Valberedningens förslag 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse: 

Representant i styrelsen 
Ann-Christine Fredriksson (M) 

Skickas till 

Ann-Christine Fredriksson 
Samordningsförbundet Skaraborg 

justc randes signatur Utdragsbesty rkandc 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 37 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

33 (48) 

2022-280 

Val av I ledamot och I ersättare i Delregionala kollektivtrafikrå
det Skaraborg 2023 - 2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Valberedningens förslag 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse: 

Ledamot 
Catrin Hulmarker (M) 

Ersättare 
Pierre Robert Ryden (S) 

Skickas till 

De valda 
Skaraborgs kommunalförbund 
Kollektivtrafiknämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ ' 



HJO 
Kom mu nfu 11 mäktige 

Kf § 38 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

34 (48) 

2022-281 

Val av 2 ledamöter och 2 ersättare i Kollektivtrafiknämnden för 
Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner 2023 - 2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Valberedningens förslag 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse: 

Ledamöter 
Catrin Hulmarker (M) 
Pierre Robert Ryden (S) 

Ersättare 
Linnea Hultmark (C) 
Annelie Johansson (S) 

Skickas till 

De valda 
Kollektivtrafiknämnden 

Justerandcs signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

35 (48) 

2022-282 

Val av I ordinarie och I ersättare i Riksbyggens kooperativa hy
resrättsförening Äldrehem i Hjo samt I revisor och I revisorser
sättare 2023 - 2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att val av revisor och revisorsersättare behandlas på kom
munfullmäktiges sammanträde efter att kommunens revisorer tillträtt. 

Valberedningens förslag 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse: 

Ordinarie 
Ann-Christine Fredriksson (M) 

Ersättare 
Merja Wester (S) 

Revisor 
XXX (x) 

Revisorsersättare 
XXX (x) 

Protokollsanteckning 
Valberedningen överlåter åt revisorskollegiet att ta fram förslag på revisor och revisorsersättare. 

Skickas till 

De valda 
Riksbyggens kooperativa hyresrättsföreningen Äldrehem i Hjo c/o Riksbyggen Skaraborg, Skövde 

Juncrandes signatur Ucdragsbcstyrkande 

W~\ 



HJO 
Kom mu nfu 11 mäktige 

Kf § 40 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

36 (48) 

2022-283 

Val av 7 styrelseledamöter samt ordförande och vice ordförande i 
Hjo Stadshus AB samt I revisor och I revisorsersättare valda från 
ordinarie bolagsstämma 2023 till dess ordinarie bolagsstämma hål
lits 2027 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att val av revisor och revisorsersättare behandlas på kom
munfullmäktiges sammanträde efter att kommunens revisorer tillträtt. 

Valberedningens förslag 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse: 

Styrelseledamöter 
Catrin Hulmarker (M), ordfarande 
Linnea Hultmark (C) 
Björn Bröne (L) 
Eva-Lott Gram (Kd) 
Pierre Robert Ryden (S), vice ordförande 
Annelie Johansson (S) 
Hasse Nörgård (Sd) 

Revisor 
XXX (x) 

Revisorsersättare 
XXX (x) 

. Protokollsanteckning 
Valberedningen överlåter åt revisorskollegiet att ta fram förslag på revisor och revisorsersättare. 

Skickas till 

De valda 
Hjo Stadshus AB 

Juscerandes signatur Utdragsbcstyrkandc 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 41 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

37 (48) 

2022-284 

Val av 5 styrelseledamöter och 5 ersättare samt ordförande och 
vice ordförande i AB Hjo Småindustrier samt I revisor och I revi
sorsersättare valda från ordinarie bolagsstämma 2023 till dess or
dinarie bolagsstämma hållits 2027 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att val av revisor och revisorsersättare behandlas på kom
munfullmäktiges sammanträde efter att kommunens revisorer tillträtt. 

Valberedningens förslag 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse: 

Styrelseledamöter 
Ola Söderpalm (M), ordfarande 
Kenneth Alfelt (M) 
Anders Beckman (M) 
Kjell-Arne Green (S), vice ordfdrande 
Hasse Nörgård (Sd) 

Ersättare 
Mikael Karlsson (M) 
Björn Jähnke (M) 
Petter Jönsson (L) 
Jörgen Fransson (S) 
Bert-Ove Andersson (Sd) 

Revisor 
XXX (x) 

Revisorsersättare 
XXX (x) 

Protokollsanteckning 
Valberedningen överlåter åt revisorskollegiet att ta fram förslag på revisor och revisorsersättare. 

Skickas till 
De valda 
AB Hjo Småindustrier 

r ·l ZJb~ 
Justcrandes signatur Utdragsbcstyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 42 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022- 11-17 

38 (48) 

2022-285 

Val av 5 styrelseledamöter och 5 ersättare samt ordförande och 
vice ordförande i Hjo Energi AB samt I revisor och I revisorser
sättare valda från ordinarie bolagsstämma 2023 till dess ordinarie 
bolagsstämma hållits 2027 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att val av revisor och revisorsersättare behandlas på kom
munfullmäktiges sammanträde efter att kommunens revisorer tillträtt. 

Valberedningens förslag 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse: 

Styrelseledamöter 
Catrin Hulmarker (M), ordforande 
Ola Söderpalm (M) 
Richard Bengtsson (M) 
Pierre Robert Ryden (S), vice ordförande 
Hasse Nörgård (Sd) 

Ersättare 
Anders Larsson (M) 
Ewa F Thorstenson (M) 
Robert Holst (Kd) 
Merja Wester (S) 
Bert-Ove Andersson (Sd) 

Revisor 
XXX (x) 

Revisorsersättare 
XXX (x) 

Protokollsanteckning 
Valberedningen överlåter åt revisorskollegiet att ta fram förslag på revisor och revisorsersättare. 

Skickas till 
De valda 
Hjo Energi AB 

l <2 ,-
( \ \ ~ ~r'-::-; 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 43 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

39 (48) 

2022-286 

Val av 5 styrelseledamöter och 5 ersättare samt ordförande och 
vice ordförande i Hjo Energi Elhandel AB samt I revisor och I re
visorsersättare valda från ordinarie bolagsstämma 2023 till dess 
ordinarie bolagsstämma hållits 2027 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att val av revisor och revisorsersättare behandlas på kom
munfullmäktiges sammanträde efter att kommunens revisorer tillträtt. 

Valberedningens förslag 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse: 

Styrelseledamöter 
Catrin Hulmarker (M), ordförande 
Ola Söderpalm (M) 
Richard Bengtsson (M) 
Pierre Robert Ryden (S), vice ordförande 
Hasse Nörgård (Sd) 

Ersättare 
Anders Larsson (M) 
Ewa F Thorstenson (M) 
Robert Helst (Kd) 
Merja Wester (S) 
Bert-Ove Andersson (Sd) 

Revisor 
XXX (x) 

Revisorsersättare 
XXX (x) 

Protokollsanteckning 
Valberedningen överlåter åt revisorskollegiet att ta fram förslag på revisor och revisorsersättare. 

Skickas till 

De valda 
Hjo Energi Elhandel AB 

Ct'1J 5iSl? 
Jusccrand(l}J_ Utdragsbesryrkandc 



HJO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

40 (48) 

Kommunfullmäktige 

Kf § 44 2022-287 

Val av I ombud och I ersättare vid Bolagsstämma med i Hjo 
Stadshus AB 2023 - 2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Valberedningens förslag 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse: 

Ombud 
Michael Kihlström (Kd) 

Ersättare 
Jörgen Fransson (S) 

Skickas till 

De valda 
Hjo Stadshus AB 

Juste randes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 45 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

41 (48) 

2022-288 

Val av I ombud och I ersättare vid Bolagsstämma med i AB Hjo 
Småindustrier 2023 - 2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Valberedningens förslag 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse: 

Ombud 
Michael Kihlström (Kd) 

Ersättare 
Anders Karlsson (S) 

Skickas till 
De valda 
AB Hjo Småindustrier 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2022- 11-17 

42 (48) 

Kommunfullmäktige 

Kf § 46 2022-289 

Val av I ombud och I ersättare vid Bolagsstämma med i Hjo 
Energi AB 2023 - 2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Valberedningens förslag 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse: 

Ombud 
Michael Kihlström (Kd) 

Ersättare 
Jörgen Fransson (S) 

Skickas till 

De valda 
Hjo Energi AB 

Justcrandcs signatur Utd ragsbestyrkandc 



HJO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

43 (48) 

Kommunfullmäktige 

Kf § 47 2022-290 

Val av I ombud och I ersättare vid Bolagsstämma med i Hjo 
Energi Elhandel AB 2023 - 2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Valberedningens förslag 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse: 

Ombud 
Michael Kihlström (Kd) 

Ersättare 
Jörgen Fransson (S) 

Skickas till 

De valda 
Hjo Energi Elhandel AB 

Justcrandcs signatur Utdragsbcstyrkandc 



HJO 
Kom mu nfu 11 mäktige 

Kf § 48 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

44 (48) 

2022-291 

Val av I ombud och I ersättare vid Föreningsstämma med Kom
muninvest ekonomisk förening 2023 - 2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Valberedningens förslag 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse: 

Ombud 
Catrin Hulmarker (M) 

Ersättare 
Pierre Robert Ryden (S) 

Skickas till 

De valda 
Kommuninvest ekonomisk förening 

Justerandes signatur Utdragsbcstyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 49 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

45 (48) 

2022-292 

Val av I ombud och I ersättare vid Förbundsstämma med Yät
ternvårdsförbundet 2023 - 2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Valberedningens förslag 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse: 

Ombud 
Stefan Swenson (M) 

Ersättare 
Pierre Robert Ryden (S) 

Skickas till 
De valda 
Vätternvårdsförbundet c/o Länsstyrelsen Jönköpings län 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 

LU( 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 50 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

46 (48) 

2022-293 

Val av 3 ledamöter och 3 ersättare i Styrelsen för syskonen Edit, 
Erik och Carl Molanders, samt Nils-Eric Johansson från Stora Röå 
fond 2023 - 2026 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Valberedningens förslag 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta utse: 

Ledamöter 
Ann-Christine Fredriksson (M) 
Britt-Marie Sjöberg (C), ordfarande 
Petter Jönsson (L) 

Ersättare 
Ola Söderpalm (M) 
Marie Nordh (C) 
Krister Stenestam (L) 

Skickas till 
De valda 
Swedbank, Hjo 

Justerandes signatur Utdragsbcstyrkande 

----------------- Nordea, Skövde



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

47 (48) 

2022-294 

Val av I revisor och I revisorsersättare i kommunens Donations
stiftelser 2023 - 2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att val av revisor och revisorsersättare behandlas på kommunfull
mäktiges sammanträde efter att kommunens revisorer tillträtt. 

Valberedningens förslag 

Valberedningen fö reslår kommunfullmäktige besluta utse: 

Revisor 
XXX (x) 

Revisorsersättare 
XXX (x) 

till följande donationssti~elser: 

Erik och Marie-Louise T engstrands frisäng 
Wallin-Almbergska fonden 
A Johansson, H Hjort m fl samfond 
John Norblads fond 

Protokollsanteckning 
Valberedningen överlåter åt revisorskollegiet att ta fram förslag på revisor och revisorsersättare. 

Justerandcs signatur Utdragsbescyrkandc 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 52 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-11-17 

48 (48) 

2022-295 

Inkallelseordning för ersättare i styrelse, nämnd samt utskott i Hjo 
kommun 2023 - 2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

Valberedningens förslag 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

För ledamot tillhörande parti 

Moderaterna (M) 
Centerpartiet (C) 
Liberalerna (L) 
Kristdemokraterna (Kd) 
Socialdemokraterna (S) 
Vänsterpartiet (V) 
Sverigedemokraterna (Sd) 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsutskottet 
Sociala utskottet 
Tekniska utskottet 
Byggnadsnämnden 
M-gruppen 
C-gruppen 
L-gruppen 
Kd-gruppen 
S-gruppen 
V-gruppen 
Sd-gruppen 

Justerandes signatur 

inträder ersättare i angiven ordning 

(M), (Kd), (C), (L), (S), (V), (Sd) 
(C), (Kd), (M), (L), (S), (V), (Sd) 
(L), (M), (C), (Kd), (S), (V), (Sd) 
(Kd), (M), (C), (L), (S), (V), (Sd) 
(S), (V), (C), (L), (M), (Kd), (Sd) 
(V), (S), (L), (C), (M), Kd), (Sd) 
(Sd), (C), (Kd), (M), (S), (V), (L) 

Utdragsbestyrkande 



Protokollsanteckning till KF 2022-11-17. 

Protokollsanteckning till KS 2022-10-26. 

Ja till skattehöjning. 

Vi lämnar vårt vårbudgetförslag som en bilaga till majoritetsförslaget. 

Bilaga A 

Vi lämnar en protokollsanteckning till KS vid budgetbeslutet huruvida svårigheter att i nuvarande 

ekonomiska läge lägga ett trovärdigt motförslag. Nya regeringen har inte till dagens datum aviserat 

ekonomiska lättnader för kommunsektorn. 

Vi Socialdemokrater är beredda att ta ett stort ekonomiskt ansvar i nuvarande och kommande läge. 

Vi är beredda att förhandla en prioriteringsordning på kommande nödvändiga investeringar samt 

insatser som bidrar till ökad social samvaro hos de äldre. 

Särskilt viktigt är tidiga insatser inom förskolan utifrån främjande och förebyggande insatser från 

skola, primärvård, socialtjänst och föräldrar med mera. 



2022-08-08 Dnr 2022-56 

FRAM TI DSPART t ET I HJ O 

Hjo 2022-06-08/ 2022-07-25 

Vårbudget/höst 2023 

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 inom 
de områden där vi som kommun är ansvariga som skola, vård och omsorg. Vi vill 
skapa ett gott företagsklimat för de arbetsgivare och företag som ger arbetstillfällen till 
våra medborgare. 

Vi vill vara en kommun som tar hänsyn till miljön och arbetar framtidsinriktat för 
kommande generationer. 

Vi ska erbjuda ett innehållsrikt fritidsutbud för våra invånare. En rik fritid lockar 
också nya invånare och turister. 

Vi är en liten kommun med stora utmaningar i framtiden, men vi har också många 
fördelar. Hjo kommun gränsar till Vättern och hela kommunen präglas av historia och 
kultur kopplad till bland annat jordbruk, sjöfart, sekelskiftesmiljöer och handel. 
Invånarna har nära till natur i vacker skogs- och landsbygd. Västtrafik har täta turer till 
Skövde och härifrån är det enkelt att ta sig med tåg till flera stora städer. 

Nationellt. Svensk ekonomi är stark enligt SKR. Än så länge ligger Sverige lågt när 
det gäller räntekostnader i förhållande med övriga EU-länder. Men, riksbanken har 
höjt styrräntan och flera höjningar kan komma. Hushållen handlar mindre vilket 
påverkar tillväxten. Inflationen påverkar dessutom priserna i Sverige. Vilket kan 
påverka hela kedjan när det gäller nybyggnation av bostäder. Idag är Sverige 
självförsörjande på morötter, sockerbetor och viss spannmål. I övrigt importerat. 

Rekryteringsbehoven i kommunerna ökar. 

Vi har sett att det blir allt svårare att rekrytera personal inom vårdyrket vid semester. 
Det är nu allt viktigare att Hjo kommun är en lyssnande arbetsgivare där personal har 
ett delaktigt ansvar på sitt jobb. Vilket ökar intresse att söka jobb i kommunen. 



Guldkroks utredningen 

I utredningen ser vi att det saknas utvecklingsfrågor kring miljön och bilburen 
ungdom. Laddningsstationer för cyklar, sparkcyklar och bil ska med i projekteringen. 
Samt enklare återvinningsstationer. 

Förvaltningen föreslår i sin utredning att möjligheterna att bygga om och till idrottshallarna 
utreds. Vi är tveksamma till ytterligare år av utredningar. Utredningen borde varit klar för två 
år sedan. Vi Socialdemokrater vill att man då utgår från en fullstor hall med läktare och 
speakerbås och som är fullt anpassad och tillgänglig för alla. Viktigt att området även är 
anpassat för funktionshindrade. Samt räknar in bemanning som lträvs och en kioskverksamhet 
där besökare kan fika m.m. 

Om Guldkroksområdet ska vara en mötesplats för alla så får man inte glömma bort att man 
även ser över en mötesplats för våra bilburna ungdomar. 

Socialtjänsten 

Då utplaceringar av barn/ungdomar och vuxna ökar så måste det tillsättas pengar i budgeten 
så det täcker behovet. Man bör även fortsätta att jobba med att rekrytera familjehem i egen 
regi. 

BRIS rekommenderar 

• En ökad kunskap om psykisk hälsa inom skolan tydligare uppdrag till elevhälsan. 
• En tillgänglig vård och en sammanhållen vårdkedja. 
• Riktade insatser till offentliga miljöer som möjliggör barns rörelse. 
• En stärkt statlig styrning och åtgärder att bryta skolsegregationen. 
• Ett säkerställande av tidiga insatser till barn så att varje barn klarar skolans 

kunskapsmål. 
• Tillsättning av en utredning som ser över barns arbetsmiljö och stress i den svenska 

skolan. 
• Att betyget underkänt i grundskolan tas bort. 

Barn och utbildning 

Det är viktigt att man ser över bemanningen inom skolan så alla elever får det stöd som lträvs 
och att man har åtgärdsplaner för de elever som inte når upp till ställda krav. Då barn med 
särskilda behov ökar så är det av stor vikt att stärka elevhälsan. Man kanske kunde se till att 
utöka idrottslektionerna då det främjar en positiv effekt för hälsan. Sen är det viktigt att man 
blir fler vuxna på skolan och här kan man ta hjälp av frivilliga organisationer. Alla elever och 
föräldrar ska ha ett gott samarbete och insyn i sitt barns studier och åtgärdsplaner. 
Om det finns behov av individuella öppettider på förskolorna, så ska kommunen erbjuda det. 
Detta är viktigt för ev. nyinflyttade barnfamiljer som arbetar på obekväm arbetstid och 
planerat att flytta till Hjo. 
En trygg och modem barnomsorg är öppen och tillgänglig oavsett när vårdnadshavare arbetar. 
Skolan i Hjo ska vara avgiftsfri för alla barn. 



Vård och omsorg 

När man tittar på löner för vårdpersonal, framför allt för våra timvikarier så är det stora 
skillnader om man jämför med våra grannkommuner. Detta kan vara en bidragande orsak till 
att det är svårt att rekrytera personal till vården. Så här bör man göra en satsning och se över 
löneskillnaderna mellan utbildad och outbildad personal samt timvikarier. Man bör även ta 
fram en rekryteringsplan för att stärka behovet framöver. 
Så därför anser vi Socialdemokraterna att det är viktigt att det sätts in resurser i budgetarbetet 
inför detta. 
Det är av största vikt att både dag och nattpersonal får vara med och känna sig delaktig i 
schemaläggning ur arbetsmiljöaspekt i det fortsatta arbetet med heltid som norm. 

Det är också viktigt att våra boende och personal ska känna sig trygga på våra olika 
boende både dag som natt och att de ska ha en närvarande chef på dagtid. Att det 
avsätts pengar för de externa boende som är eller blir aktuella. 

Inom hemtjänsten har det uppmärksammats att personal åker ut i privatkläder samt 
utan tjänste/namnbricka. Detta skapar otrygghet. Det ska vara lika naturligt att 
personal har uppmärkta arbetskläder som i övrig verksamhet. 

V i vill att Hjo ska ha en äldreomsorg där våra äldre känner förtroende och trygghet 
samt kan påverka sin vardag. Det är en självklarhet för oss att våra äldre ska känna sig 
trygga och säkra, på såväl våra boenden som i hemmen. Vi kommer arbeta för att en 
plan tas fram för ett trygghets-/seniorboende, när behovet ökar. 

Teknisk service/samhällsutveckling 

Vi vill arbeta för att våra vägar runt omkring Hjo kommun är miljö- och trafiksäkra. I 
takt med att vi växer behöver vägarna utvecklas med tanke på utökad pendlingstrafik. 
Ett långsiktigt politiskt arbete behövs för att påverka den regionala och statliga nivån 
med säkrare vägar mot kranskommunerna. 

Socialdemokraterna vill att Hjo utvecklas in i framtiden på ett miljöeffektivt och 
hållbart sätt. Att man skapar förutsättningar för att gång- och cykelvägar som ger 
invånarna bättre möjligheter för att minska biltrafiken. Utöka gångfartsområdet från 
torget till Norrbro. 

Vi behöver underhålla vårt vatten och avloppsnät som är ca: 100 år gammalt. Vi har 
bra dricksvatten, ett modernt och uppdaterat avloppsverk som även ska rena bort rester 
från läkemedel. 

Fokusera på industriområdet så att det kan utvecklas och bidra till såväl befintlig 
verksamhet som nyetablering. 

Sanna området utreds och förseglas och blir en solpanelspark om inga hinder 
föreligger. 



Budgetförutsättningar drift 2023 

Utifrån vårprognoserna och dagsaktuella ekonomiska rapporter om inflation och 
räntehöjningar så är det svår analyserat att fä ihop en realistisk driftsbudget i nuläget. 

Nedan är en utökad satsning utifrån vårbudgeten som Fullmäktige tog i våras. Dvs, vi skuggar 
majoritetens budget. 

Vi socialdemokrater kommer därför nu att sänka resultatet till 4 mkr för viktiga satsningar 
enligt nedan. 

För att kunna bifalla äskanden har vi också baserat budgeten på 9290 invånare. Vilket innebär 
att vi delar ut ytterligare medel som vi anser viktiga. 

En tjänst inom skolan som säkerställer att tidiga insatser till varje barn sker utifrån sina behov 
och klarar skolans kunskapsmål 

• Arbetsskor till vård o omsorg. 
• Arbetskläder vikarier vård o omsorg. 
• Lönesatsning vård o omsorg. 
• Tjänst BU/säkerställande av kunskapsmålen. 

Totalsumma = 

Investeringsbudgeten. 

300 000 
100 000 
1000000 
600 000 

2 000 000 

Investeringsbudgeten tillförs 300 tkr 2023 för att projektera den fortsatta utvecklingen av 
Guldkroksområdet. En redovisning av fullstor hall skall redovisas till budgetberedningen april 
månad 2023. Utredningen av hela Guldkroksområdet ska vara klar vid årsskiftet 2023-2024. 

Projektering av torget till Norrbro gångfartsområde ska startas upp 2023. En arbetsgrupp ska 
se över tidigare förslag och ev. justera utifrån dagens norm. Medel tas inom ram för 
projektering. 
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Socialdemokt3/'erna i Hjo 


