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HJO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-21 

Kommunfullmäktige 

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) 

Björn Jähnke (M) 

Anders Larsson (M) 
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Carina fontenay (M) Linda Engeroth (M), §§ 55 - 74 
Linnea Hultmark (C) 
Per-Erik Sondell (C) 
Björn Bröne (L) Krister Stenestam (L) 
Eva-Lott Gram (Kd) 
Pierre Robert Ryden (S) Dan Renquist (S) 
Annelie Johansson (S) 
Jörgen Fransson (S) 
Merja \t'lester (S) Lars-Göran Svensson (S) 
Kjell-Arne Green (S) 
Birgitta Vester (S) Azra Crnalic' (S) 
Anders Karlsson (S) 
Amele Jaiem (S) 
Sven Forsman (V) 
Fredrik Nordh (V) 
Hasse l'Jörgård (Sd) Mikael Strömberg (Sd) 
Morgan Nörgaard (Sd) 
Bert-Ove Andesson (Sd) 
Kenny Åkerberg (Sd) 
Christian Johansson (Sd) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 

Berit Henriksson (C), Samuel Björgvinsson (Kd) och Annelie Nilsson (S) 

� signatur ��{� Utdragsbestyrka.nde 

Ledamöter Tjänstgörande ersättare



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-21 

Justerande och fastställande av tid för justering 

Kommunfullmäktiges beslut 
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Ewa F Thorstenson (M) och Kjell-Arne Green (S) utses att tillsammans med ordföranden justera 
protokollet. 

Till ersättare utses Richard Bengtsson (M) och Anders Karlsson (S). 

Justeringstid: Måndag 2 januari 2023, kl 15.00. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kom mu nfu 11 mäktige 

Kf § 54 

Dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-21 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

punkten Information Folkhälsorådet utgår, samt 

i övrigt fastställa dagordningen. 

Justerandes signatur l}l( Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 55 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-21 
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2022-296 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående frågor 
om investering av ett elkraftverk hos Hjo Energi AB:s fjärrvärme
verk 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas samt lägga interpellationen och svaret 
till handlingarna. 

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

Sammanfattning 
Kenny Åkerberg (Sd) har inkommit med interpellation till kommunstyrelsens ordförande om frå
gor in investering av ett elkraftverk hos Hjo Energi AB:s fjärrvärmeverk. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2022-1 1-17 från Kenny Åkerberg (Sd). 
lnterpellationssvar 2022-12-20 från Catrin Hulmarker (M). 

Skickas till 
Kenny Åkerberg 
Catrin Hulmarker 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-21 
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Kf § 56 2022-243 

Frister för räddningstjänstens myndighetsutövning inom Rädd
ningstjänsten Skaraborg fr o m 2023-01-0 I 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta frister för räddningstjänstens myndighetsutövning att gälla 
fr o m 2023-01-0 I inom Räddningstjänsten Skaraborg. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta frister för räddningstjänstens 
myndighetsutövning att gälla fr o m 2023-01-0 I inom Räddningstjänsten Skaraborg. 

Sammanfattning 
När förbundet utökas med nya medlemskommuner måste frister för räddningstjänstens myndig
hetsutövning antas av de nya medlemskommunerna. Det finns även ett behov av att ändra fris
terna på grund av förändringar i styrande lagstiftning. 

Räddningstjänstens Östra Skaraborg och Räddningstjänsten Västra Skaraborg har tillsammans 
drivit ett implementeringsarbete för att anpassa de båda organisationernas tillsynsverksamhet. 
Arbetet har gett upphov till nya frister för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor som behöver 
antas av respektive kommunfullmäktige för att vara gällande från I januari 2023. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, direktionens § I 05/22. 
Frister för myndighetsutövning och rengöring (sotning) inom Räddningstjänsten Skaraborg. 

Skickas till 
Räddningstjänsten Skaraborg 

Justerandes signatur Q) 1 

~ 
Utdragsbestyrka nde 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 57 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-21 
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2022-244 

Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skara
borg fr o m 2023-01-0 I 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

anta timavgift för år 2023, taxekonstruktion samt modell för uppräkning av timavgiften för 
myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg, samt 

fastställa befintlig timtaxa för år 2022, taxekonstruktion samt modell för uppräkning av ti
mavgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

anta timavgift för år 2023, taxekonstruktion samt modell för uppräkning av timavgiften för 
myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg, samt 

fastställa befintlig timtaxa för år 2022, taxekonstruktion samt modell för uppräkning av ti
mavgiften för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. 

Sammanfattning 
När förbundet utökas med nya medlemskommuner måste förbundets taxor, taxekonstruktion 
samt modeller för uppräkning av taxor gällande myndighetsutövning antas av de nya medlems
kommunerna. Det finns också ett behov att förändra taxekonstruktionen för räddningstjänstens 
myndighetsutövning gällande grundavgiften för de olika delarna i myndighetsutövningen för att få 
bättre kostnadstäckning för de moment som är avgiftsfinansierade. 

Ett förbund får inte fatta beslut om avgifter för myndighetsutövning vilket innebär att avgifterna 
fastställs av Direktionen och skickas sedan för antagande till respektive medlemskommun. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, direktionens § I 06/22. 
Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg. 

Skickas till 
Räddningstjänsten Skaraborg 

Juscerandes signatur (U Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 58 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-21 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Delårsrapport 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

8 (28) 

2022-233 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 2022 för Räddningstjänsten Östra Ska
raborg. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2022 för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har inkommit med delårsrapport 2022. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2022 för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Skickas till 
Räddningstjänsten Skaraborg 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 59 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-21 

Avfall & Återvinning Skaraborg: Delårsrapport 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
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2022-232 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 2022 för Avfall & Återvinning Skara
borg. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2022 för Av
fall & Återvinning Skaraborg. 

Sammanfattning 
Avfall & Återvinning Skaraborg har inkommit med delårsrapport 2022. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2022 för Avfall & Återvinning Skaraborg. 

Skickas till 
Avfall & Återvinning Skaraborg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 60 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-21 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Delårsrapport 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
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2022-247 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 2022 för Miljösamverkan Östra Skara
borg. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2022 för Mil
jösamverkan Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Miljösamverkan Östra Skaraborg har inkommit med delårsrapport 2022. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2022 för Miljösamverkan Östra Skaraborg. 

Skickas till 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Justcrandcs signatur ltl ;' 
~o/T 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 61 

Partistöd 2023 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-21 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

partistöd för år 2023 ska utgå för respektive parti med: 

Moderaterna: I 15 925 kronor 
Socialdemokraterna: 75 590 kronor 
Sverigedemokraterna: 5 I 389 kronor 
Centerpartiet: 27 188 kronor 
Kristdemokraterna: 27 188 kronor 
Vänsterpartiet: 27 188 
Liberalerna: 19 121 kronor 
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2022-240 

för visst parti utbetalt partistöd för år 2023 ska återkrävas för den händelse att detta parti 
inte uppfyller kraven för partistöd enligt § 3 Regler om partistöd i Hjo kommun. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade den 27 februari 2014 beslut om regler om utbetalning av partistöd 
till partier representerade i Hjo kommunfullmäktige. Partistödet är uppdelat i ett grundstöd och 
ett mandatstöd. 

För att partistöd ska utgå ska mottagare av stödet lämna in en redovisning som utvisar att stödet 
har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin i enlighet med kommu
nallagen. Då Vänsterpartiets samtliga platser i kommunfullmäktige stod tomma erhöll partiet 
inget partistöd varför partiet ej heller ska lämna in någon redovisning för år 2021 . 

Övriga berättigade partier har inkommit med redovisningen i rätt tid (det vill säga senast 30 juni 
2022) avseende utbetalt partistöd för år 2021. 

Partistödet bör räknas upp varje år i enlighet med riksdagsmannaarvodet. Detta uppgår dags 
dato till 71 500 kr vilket medför att en uppräkning sker med cirka 2,3 procent jämfört med före
gående år. 

Det uppräknade grundstödet uppgår därför för år 2023 till I I 054 kronor till varje parti medan 
mandatstödet utgörs av 8 067 kronor per mandat i fullmäktige. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-21 
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2022-240 

Fastställda mandat och ledamöter i kommunfullmäktige per 3 I december 2022 medför att parti
erna har rätt till följande partistöd för år 2023: 

Parti Mandat 

Moderaterna 13 
Socialdemokraterna 8 
Sverigedemokraterna 5 
Centerpartiet 2 
Kristdemokraterna 2 
Vänsterpartiet 2 
Liberalerna I 

Summa 33 

Beloppen anges i kronor. 

Beslutsunderlag 

Kanslichefens skrivelse 2022-10-24. 

Skickas till 
Partigrupperna 
Ekonomienheten 

Grundstöd 

11 054 
11 054 
11 054 
11 054 
11 054 
11 054 
11 054 

77 378 

Mandatstöd Totalt stöd 

104 871 115 925 
64 536 75 590 
40 335 51 389 
16 134 27 188 
16 134 27 188 
16 134 27 188 
8 067 19 121 

266 211 343 589 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 62 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-21 
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2021-141 

Tilläggsanslag i investeringsbudget för åtgärder på Guldkrokssko
lans skolgård 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsbudgetera 1,0 mnkr i det pågående investeringsprojektet 
för åtgärder på Guldkroksskolans skolgård. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilläggsbudgetera 1,0 mnkr i det på
gående investeringsprojektet för åtgärder på Guldkroksskolans skolgård. 

Sammanfattning 
.1 investeringsbudgeten för 2022 finns 7 mnkr avsatta för renovering av Guldkroksskolans skol
gård. Projektet inleddes under våren 2022 och kommer att slutföras under senhösten 2022. 
Budgeten är baserad på en kalkyl som togs fram i samband med projekteringen under hösten 
2021 . 

Det rådande ekonomiska läget i Sverige och omvärlden har inneburit kostnadsökningar i pro
jektet. Förvaltningen har reviderat utförandet när det gäller såväl material som lekutrustning för 
att möta detta men den senaste kalkylen från september månad pekar mot en slutlig kostnad om 
8 mnkr. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2022-10-26. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 
Ekonomienheten 

Justerandes signatur Utdrags-bestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 63 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-21 
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2022-310 
2021-233 

Strategi för krisberedskap och civilt försvar samt Ledningsplan vid 
extraordinära händelser 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

anta Hjo kommuns strategi för krisberedskap och civilt försvar, samt 

upphäva Ledningsplan vid extraordinära händelser (Dnr 2021-233). 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

anta Hjo kommuns strategi för krisberedskap och civilt försvar, samt 

upphäva Ledningsplan vid extraordinära händelser (Dnr 2021-233) . 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att: 

såsom riktlinje anta reviderad Ledningsplan vid extraordinära händelser, samt 

beslutet om antagande gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar be

slut enligt ovan. 

Sammanfattning 
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska kommu
nen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap. I Hjos version presenteras 
också strategin för det lokala arbetet med civilt försvar. 

Kommunen har tidigare inte uppfyllt detta krav. 

Ledningsplanen vid extraordinära händelser beskriver hur kommunen ska styras vid fredstida kri
ser eller extraordinära händelser. Ledningsplanen ligger därför på samma nivå som krigsorgani
sationen och bör finnas på kommunstyrelsenivå. 

Juste randes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-21 
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2022-310 
2021-233 

Strategin presenterar inriktning och mål för krisberedskapen och civilt försvar i Hjo. Utöver 
konkreta mål presenteras också en generell ambition och vilken planering som ska genomföras 
under mandatperioden 2023 - 2026. I Slutet av mandatperioden ska arbetet summeras och nya 
mål för nästkommande period formuleras i en reviderar version av strategin. 

Strategin är framtagen enligt de föreskrifter som MSB fastställt. 

Beslutsunderlag 
Säkerhetsstrategens skrivelse 2022-1 1-30. 
Förslag till strategi för krisberedskap och civilt försvar. 
Förslag till Revidering av Ledningsplan vid extraordinära händelser. 

Skickas till 
Säkerhetsstrateg 
Kansliet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-21 
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2022-250 

Riktlinje för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsre
serv 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Riktlinje för god ekonomisk hushållning och re
sultatutjämningsreserv. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Riktlinje för god eko
nomisk hushållning och resultatutjämningsreserv. 

Sammanfattning 
En resultatutjämningsreserv innebär att resurser under givna förutsättningar kan sparas under 
högkonjunktur för användas under lågkonjunktur. Förutsättningen är att kommunen tydligt defi
nierat och levt upp till god ekonomisk hushållning samt beslutat om ett regelverk för hur resur
ser tillförs och ianspråktas ur resultatutjämningsreserven. En resultatutjämningsreserv ger kom
munen utökad möjlighet att bedriva ekonomi- och verksamhetsstyrning vid behov. Hjo kommun 
bör därför inrätta en resultatutjämningsreserv. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens skrivelse 2022-1 1-08. 
Förslag till riktlinje för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv. 

Skickas till 
Ekonomienheten 
Revisorerna 
Kansliet 

Jusccrandcs signatur Utdragsbes tyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 65 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-21 

Kommunstyrelsens reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

anta förvaltningens förslag till reglemente för kommunstyrelsen, samt 
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2022-259 

upphäva tidigare reglemente, fastställt av kommunfullmäktige 2007-12-17, senast uppdaterat 
2020-09-24. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

anta förvaltningens förslag till reglemente för kommunstyrelsen, samt 

upphäva tidigare reglemente, fastställt av kommunfullmäktige 2007-12-17, senast uppdaterat 
2020-09-24. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på förändrad utskottsstruktur där verksamheterna 
Vård och omsorg samt Arbete och socialtjänst bereds av det sociala utskottet. I och med det 
upphör omvårdnadsutskottet och barn- och ungdomsutskottet byter namn till barn- och utbild
ningsutskottet. Detta medför att i individutskottet kommer inte ledamöter från det nya barn
och utbildningsutskottet att ingå. Vidare har vissa redaktionella ändringar gjorts. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2022-1 1-15. 
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen. 

Skickas till 
Kansliet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf § 66 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-21 
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2019-132 

Tillägg i taxan "Ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak 
och receptfria läkemedel" 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

anta tillägg i nu gällande taxa för serveringstillstånd, folköl, tobak, receptfria läkemedel, e
cigaretter och påfyllningsbehållare, så att den omfattar uttag av avgift gällande lag om ta
baksfria nikotinprodukter (2022: 1257), samt 

taxan ska träda i kraft 2023-01-0 I. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

anta tillägg i nu gällande taxa för serveringstillstånd, folköl, tobak, receptfria läkemedel, e
cigaretter och påfyllningsbehållare, så att den omfattar uttag av avgift gällande lag om ta
baksfria nikotinprodukter (2022: 1257), samt 

taxan ska träda i kraft 2023-01-0 I. 

Sammanfattning 
Den I augusti 2022 trädde en ny lag i kraft, lag om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innebär 
att försäljning av dessa produkter är anmälningspliktigt till den kommun där verksamheten har 
ett fysiskt försäljningsställe, om det saknas ska anmälan göras till den kommunen där verksam
heten har sitt säte. Lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade 
med bruk av tobaksfria nikotinprodukter och innehåller bestämmelser om produktanmälan, pro
duktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. 

För att kunna ta ut avgift måste tillägg i taxan göras så den omfattar nya lagen. Tidsåtgång och 
handläggning av ärenden gällande folköl, receptfria läkemedel och e-cigaretter motsvarar tid och 
handläggning för ärenden som omfattas av lag om tobaksfria nikotinprodukter. 

Tillståndsenheten i samverkan, TiS bedömer därför att avgiftsnivån ska vara densamma. 

Beslutsunderlag 
Socialtjänstchefens skrivelse 2022-10-26. 
Förslag till reviderad taxa "Ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läke-

medel".,L--\.,1 ,-?; 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf § 66 

Skickas till 
Arbete och socialtjänst 
Tillståndsenheten i Samverkan 
Kansliet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-21 

Utdragsbestyrkande 

19 (28) 

2019-132 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 67 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-21 

20 (28) 

2022-30 I 

Revidering av avgifter för förskola, fritidshem och annan pedago
gisk omsorg 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av avgifter för förskola, fritidshem och annan pe
dagogisk omsorg enligt förslag. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revidering av avgifter för förskola, fritids
hem och annan pedagogisk omsorg enligt förslag. 

Sammanfattning 
De nya avgiftsnivåerna för maxtaxan gäller fö r perioden I januari 2023 till den 31 december 
2023. lnkomsttaket höjs från 52 410 kr till 54 380 kr per månad. Ändringen innebär att kommu
nens avgiftsintäkter kommer att öka och därför minskas också stadsbidraget i motsvarande om
fattning. 

Beslutsunderlag 
Skolchefens skrivelse 2022-1 1-24. 
Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg. 

Skickas till 
Barnomsorgshandläggare 
Kansliet 

Utdr.igsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 68 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-21 

Måltidspolicy med tillhörande riktlinjer för Hjo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Måltidspolicy med tillhörande riktlinjer. 

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

Kommunstyrelsens beslut 

21 (28) 

2022-249 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Måltidspolicy med till
hörande riktlinjer. 

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

Sammanfattning 
Den nu gällande Kostpolicyn för Hjo kommun antogs av fullmäktige 2015. Under policyn finns 
även ett separat styrdokument med riktlinjer för måltidsverksamheten i Hjo kommun. I budget 
2021-2023 för Hjo kommun gav fullmäktige förvaltningen i uppdrag att se över dessa dokument. 
Uppdraget löd: 

"Det pågår en omfattande insats med att arbeta in Agenda 2030 inom kommunens alla områden. Med 
detta fbljer bättre kunskap och insikt i hur vi bör forhålla oss for att säkra en långsiktigt hållbar utveckl
ing av vår kommun. Här spelar självklart vår ambitionsnivå inom kostens verksamhet in. Därtill har 
andra forutsättningar, önskemål, krav och stigande råvarupriser gjort att det finns ett behov av att se 
över den Kostpolicy samt tillhörande riktlinjer som antogs 20 I 5. Tanken är att fortsatt erbjuda måltider 
av hög kvalitet men en genomlysning och en diskussion om ambitionsnivån är nödvändig infor kom
mande år." 

Förvaltningen har reviderat såväl policyn som riktlinjerna för måltidsverksamheten i Hjo kom
mun. Under arbetet har såväl barn - och utbildning som vård och omsorgsverksamheten varit 
delaktiga. Den nya måltidspolicyn innehåller även riktlinjer. Eftersom måltidsverksamheten sedan 
ett flertal år tillbaka haft ett stort fokus på att göra måltiderna mer hållbara innebär inte det nya 
förslaget några förändringar av arbetssätt. Policyn betonar måltiden som en helhetsupplevelse 
och tydliggör att alla som kommer i kontakt med måltider har ett ansvar för detta. Den har ett 
fortsatt fokus på hållbara måltider vilket innebär: 

Minskad köttkonsumtion och ökad andel vegetabilier 

Minskat matsvinn och mätningar av svinn 

Svenskt kött och fågel och MSC alt. ASC märkt fisk 

R/J. c:4 
Justerandcs signatur Lit1 
~ 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf § 68 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-21 

30 % av inköpen bör vara ekologiska 

Inköp av livsmedel följer prioriteringsordningen lokalt, svenskt, ekologiskt 

22 (28) 

2022-249 

Den enskilt största förändringen som föreslås är att den alternativrätt som serverats till både 
skola och äldreomsorg tas bort. Utöver det ordinarie lunchalternativet i skolan kommer det 
även fortsättningsvis att serveras ett vegetariskt alternativ. F 

Beslutsunderlag 
Måltidschefens skrivelse 2022-1 1-08. 
Förslag till Måltidspolicy med tillhörande riktlinjer. 

Skickas till 
Barn och utbildning 
Vård och omsorg 
Samhällsbyggnad 
Kansliet 

Justerandes signatur l f 
~ 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 69 

0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-21 

23 (28) 

2022-241 

Avfall & Atervinning Skaraborg: Reviderad förbundsordning fr o m 
2023-01-0 I 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad förbundsordning att gälla fr o m 2023-01-0 I. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderad förbundsordning 
att gälla fr o m 2023-01-0 I. 

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

Sammanfattning 
I och med förbundets utökning till tretton kommuner har förbundsordningen behov av juste
ringar för att säkerställa delaktigheten i samtliga medlemskommuner. 

Beslutsunderlag 
Avfall & Återvinning Skaraborg, direktionens § 54/22. 
Förslag till reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg. 

Skickas till 
Avfall & Återvinning Skaraboarg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 70 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-21 

Byggnadsnämndens reglemente: Revidering 

Kommunfullmäktiges beslut 

24 (28) 

2022-265 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat reglemente för byggnadsnämnden. 

Yrkande 
Anders Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till reviderat reglemente 
för byggnadsnämnden. 

Sammanfattning 
Huvudregeln i plan och bygglagen (PBL) är att fullmäktige beslutar om antagande, ändring och 
upphävande av detaljplaner och områdesbestämmelser. Fullmäktige kan dock delegera detta till 
kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden. I Hjo kommun har byggnadsnämnden i viss utsträck
ning delegerad rätt att fatta beslut i denna grupp av ärenden. 

I detta förslag till revidering av reglementet har byggnadsnämndens delegation från fullmäktige att 
besluta i planärenden förtydligats . 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens§ 67/22. 
Förslag till reglemente för byggnadsnämnden. 

Skickas till 
Byggnadsnämnden 
Kansliet 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 71 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-21 

25 (28) 

2022-264 

Detaljplan för fastigheten Norr 7:8, Förskolan Ute: Antagande 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för fastigheten Norr 7:8, Förskolan Ute. 

Yrkande 
Anders Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för fastigheten Norr 
7:8, Förskolan Ute. 

Sammanfattning 
Fastighetsägaren för Norr 7:8 har ansökt om planbesked och byggnadsnämnden gav 2021-06-22 
förvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan på fastigheten. Syftet är att möjliggöra en per
manent plats för en befintlig förskola som idag bedriver sin verksamhet med ett tillfälligt bygglov. 
Detta har pågått sedan 20 I I och när det aktuella tillfälliga bygglovet förfaller går det inte att för
länga det igen och således måste detaljplanen justeras för att den aktuella verksamheten ska 
kunna bedrivas. 

Utöver detta ges befintliga byggnader varsamhetsbestämmelser för att skydda deras kulturvär
den . 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens § 73/22 med bilagor. 

Skickas till 
Byggnadsnämnden 

Junerandes signalur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 72 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-21 

Valnämndens reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förvaltningens förslag till valnämndens reglemente. 

Yrkande 
Knut lndebetou (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

26 (28) 

2022-263 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens förslag till val
nämndens reglemente. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på reglemente för valnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2022-1 1-17. 
Förslag till reglemente för val nämnden. 

Skickas till 
Kansliet 

Ju ncrandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-21 

27 (28) 

Kommunfullmäktige 

Kf § 73 2022-266 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse: 

Ledamöter 
Knut lndebetou (M}, ordförande 
Ewa Forsberg Thorstenson (M) 
Ann Ekström (C) 
xxxx xxxx (S), vice ordförande 
Hasse Nörgård (Sd) 

Ersättare 
Per Knutsson (Kd} 
Marita Helst Fogelström (Kd) 
Ingemar Fransson (C) 
xxxx xxxx ( S) 
Mikael Strömberg (Sd) 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna återkommer till nästkommande kommunfullmäktige med förslag på ledamot 
samt ersättare. 

Skickas till 

Valberedningen 
De valda 
Personalenheten 

Ju stcrandes signatur 

ViJf 
Uldragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-12-21 

28 (28) 

2022-267 

Kompletterande val: Val av 5 revisorer för granskning av kommu
nens räkenskaper och förvaltning 2023 - 2026 samt ordförande 
och vice ordförande 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-1 1-17 att utse revisorer för granskning av kommunens rä
kenskaper och förvaltning 2023 - 2026 samt ordförande och vice ordförande. Centerpartiet 
hade inget förslag till representant vid sammanträdet i november utan skulle återkomma med 
förslag på kandidat. 

Skickas till 
Valberedningen 

Utdragsbestyrkande 


