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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-08 

Kommunstyrelsen 
Plats och tid 

Beslutande 

Öringen, Stadshuset, kl. 13.15 - 16.30 

ledamöter 

Catrin Hulmarl<er (M) 

Ann-Christine Fredriksson (M) 

Ewa F Thorstenson (M) 

Lars Glad (M) 

Christer Klang (M) 

Britt-Marie Sjöberg (C), ordförande 

Petter Jönsson (L) 

Eva-Lott Gram (Kd) 

Pierre Robert Ryden (S) 

Sandra Lind (S) 

Jörgen Fransson (S) 

Tjänstgörande ersättare 

Siba Nasser (M) 

Sidan 

I ( 14) 

Bodil Hedin (S) §§ 72 - 74, 76 - 78 

Johan Eriksson (V) 

Lars-Göran Svensson §§ 75, 79 - 82 

Kjell-Arne Green (S) 

Hasse Nörgård (Sd) 

Christina Milton (Sd) 

Se sidan 2 

Utses att /ustera Pierre Robert Ryden (S) 

Justeringens plats och tid ~Stadshu, et 2019-05-:20 

Underskrifter ~ 1 

,.~~" 7 
Thomas bndberg 

Ordforande~(~"e-r~~ / / /] 

Bri •ri,,_Sjöberg ~ --.--

-~ _s!j - ·--... _ 
I••-• Pierre Robert Rydi,n j/' 

ANSLAG 

Paragrafer 72 - 82 

Protokollet är Justerat. Justeringen har tillkännaglv[ts genom protokollets publrcering på kommunens anslagstavla. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Protokollet publiceras 

Kommunstyrelsen 

2019-05-08 

2019-05-2 J. 
Förvaringsplats för protokol-
let Stadshuset, Hjo 

Protokollet tas ned 2019-06-12 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-08 

2 (14) 

Kommunstyrelsen 

Övriga deltagande 

Justerandes signatur 

Anette Klang (M) ej tjänstgörande ersättare 

Linnea Hultmark {C), ej tjänstgörande ersättare 

Benkt-Eric Lindh (L), ej tjänstgörande ersättare 

Kjell Olsson (Kd), ej tjänstgörande ersättare 

Adam Johansson, fiskerikonsulent Länsstyrelsen Jönköpings län, § 74 

Friederike Ermold, vattenvårdshandläggare Länsstyrelsen Jönköpings län, § 74 

Christer Svensson, kultur-, turism- och fritidschef, § 74 

Maria Berg, verksamhetsutvecklare samhällsbyggnad, § 74 

Annica Carter, kvalitets- och hållbarhetsstrateg, § 74 

Lisbeth Göthberg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 72 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-08 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 ( 14) 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Pierre Robert Ryden (S) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 73 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-08 

4 (14) 

ärendet "Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och byggnadsnämnden" utgår, 

föredragning om "Idrottshall nya skolan vid Lundbyområdet" tillkommer, 

information om "Remissyttrande rörande gymnasieskolor i Skövde" tillkommer, samt 

i övrigt fastställa dagordningen. 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 74 

Föredragningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-08 

Leader Vättern och Vätternvårdsförbundet 

5 ( 14) 

Fiskerikonsulent Adam Johansson och vattenvårdshandläggare Friederike Ermold, Länsstyrelsen Jönkö
pings län 

Uppföljning av kultur-, turism- och fritid 
Kultur-, turism- och fritidschef Christer Svensson 

Idrottshall nya skolan vid Lundbyområdet 
Kultur-, turism- och fritidschef Christer Svensson och verksamhetsutvecklare Maria Berg 

Kommunstyrelsens internkontroll plan 2019 
Kvalitets- och hållbarhetsstrateg Annica Carter 

Information från fiskekonferens i Stockholm 
Kommunstyrelsens andre vice ordförande Pierre Robert Ryden (S) 

Information om " Remissyttrande rörande gymnasieskolor i Skövde" 
Barn- och ungdomsutskottet ordförande Ann-Christine Fredriksson (M) 

Ju sterandes signatur Utdragsbcstyrlande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 75 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-08 

Idrottshall nya skolan vid Lundbyområdet 

Kommunstyrelsens beslut 

6 (14) 

2019-133 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den idrottshall som skall byggas i an
slutning till den nya skolan ska vara en mindre idrottshall med fyra omklädningsrum. 

Yrkanden 
Ann-Christine Fredriksson (M), Petter Jönsson (L) och Eva-Lott Gram (Kd) yrkar bifall till för
valtningens förslag till beslut. 

Pierre Robert Ryden (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag till förmån för eget förslag om att 
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta att den idrottshall som ska byggas i 
området till den nya skolan ska vara en fullstor hall. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag till beslut och 
Pierre Robert Rydens förslag och ställer dem mot varandra. Ordförande finner att kommunsty
relsens beslutat i enlighet med förvaltningens förslag till beslut. 

Votering begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

JA: 
Bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

NEJ: 
Bifall till Pierre Robert Rydens förslag till beslut. 

Omröstningen utfaller med: 

JA: 8 

NEJ: 7 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Följande röstar JA: Siba Nasser (M), Ann-Christine Fredriksson (M) Ewa F Thorstenson (M), Lars 
Glad (M), Christer Klang (M), Britt-Marie Sjöberg (C), Petter Jönsson (L), Eva-Lott Gram (Kd). 

Följande röstar NEJ: Pierre Robert Ryden (S), Sandra Lind (S), Jörgen Fransson (S), Lars-Göran 
Svensson (S), Kjell-Arne Green (S), Hasse Nörgård (Sd), Christina Milton (Sd). 

Reservation 

Pierre Robert Ryden (S), Sandra Lind (S), Jörgen Fransson (S), Lars-Göran Svensson (S) 
och Kjell-Arne Green (S) reserverar sig mot beslut och avser lämna in en skriftlig reservation, 
bilaga I. 

Hasse Nörgård (Sd) och Christina Milton (Sd) reserverar sig mot beslut och avser lämna in en 
skriftlig reservation, bilaga 2. 

Justen.ndes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

forts Ks § 75 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-08 

7 ( 14) 

2019-133 

I den rapport, "Idrottshall nya skolan vid Lundbyområdet", som utgör underlag för ovanstående 
förslag till beslut redovisar förvaltningen nuläget kring nyttjande av befintliga idrottshallar och en 
bedömning av framtida behov. Rapporten innehåller också en beskrivning av de ekonomiska 
konsekvenserna av byggnation av mindre kontra fullstor hall. Sammanfattningsvis bedömer för
valtningen att: 

Befintliga idrottshallar är väl nyttjade under säsongen mitten av september till mitten av 
april. Övriga delar av året är nyttjandet lågt. 

Det finns möjligheter att fördela tider mer anpassat efter träningsmoment och ålder för att 
frigöra mer tid i de fullstora hallarna. Smarta bokningar i samverkan med föreningslivet 
skulle kunna öka antalet tillgängliga tider. 

Skolverksamheten ser inget behov av fullstor idrottshall i anslutning till skolan. 

Kultur, turism och fritid ser inget tydligt behov av ytterligare fullstor hall i nuläget men be
hovet på lite längre sikt är svårbedömt. 

Föreningslivet har önskemål om ytterligare en fullstor hall. 

Den årliga kostnaden för en fullstor idrottshall beräknas bli 900 tkr högre jämfört en 
mindre idrottshall. I denna summa ingår drift, avskrivning och extern ränta. 

Om behov av ytterligare en fullstor idrottshall skulle uppstå i framtiden vore det naturligt 
att se över möjligheterna att utveckla Guldkroksområdet som är vårt huvudsakliga idrotts
område. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-04-23 samt "Underlag för beslut om byggnation av id
rottshall". 

Justerandes signatur Utdragsbestyrk:ande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 76 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-08 

.. 0 

8 (14) 

2019-116 

Samordningsförbundet Ostra Skaraborg: Arsredovisning 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2018 för 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg. 

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

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2018. 

Beslutsunderlag 
Samordningsförbundet Östra Skaraborgs § 6.2/ 19 samt årsredovisning. 

Justerandcs signatur Utdragsbestyrkande 



Kommunstyrelsen 

Ks § 77 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-08 

.. 0 

Räddningstjänsten Ostra Skaraborg: Arsredovisning 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

9 ( 14) 

2019-128 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2018 för 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2018. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, direktionens § 5/ 19 samt årsredovisning 2018. 

Justcrandes signatur Utdn.gsbestyd<a nde 

'~ 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 78 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-08 

Revidering av reglemente för idrottsrådet 

Kommunstyrelsens beslut 

10 ( 14) 

201'$:-258 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till revidering av reglemente för 
idrottsrådet med redaktionell ändring om att stycket "Kommunstyrelsen utser inom en sig re
presentant och en ersättare " under rubriken "Organisation och arbetsformer" sid 4 ska utgå. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har sett över sammansättningen av idrottsrådet och ser att det finns anledning att 
bredda den krets som är välkomna att delta i idrottsrådet. I denna revidering föreslås att rådet 
ska vara sammansatt av två representanter från varje förening i Hjo som har till syfte att bedriva 
verksamhet inom fritids- och idrottsområdet. I övrigt föreslås också att en representant från 
SISU idrottsutbildarna ska ha möjlighet att delta. 

Kommunstyrelsen beslutar om redaktionell ändring i förvaltningens förslag med anledning av att 
den politiska representationen finns angiven i stycket ovanför. 

Beslutsunderlag 
Kultur-, turism- och fritidschefens skrivelse 2019-04-02 samt förslag till revidering av regle
mente. 

Skickas till 
Kultur-, turism- och fritid 

Jusrerandes signatur Utdragsbestyrkan de 

'lo 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 79 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-08 

Revidering av reglemente för konst- och kulturrådet 

Kommunstyrelsens beslut 

11 ( 14) 

201 5 ,257 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till revidering av reglemente för 
konst- och kulturrådet med redaktionell ändring om att stycket "Kommunstyrelsen utser inom 
en sig representant och en ersättare till konst och kulturrådet" under rubriken "Organisation 
och arbetsformer" sid 4 ska utgå. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har sett över sammansättningen av konst- och kulturrådet och ser att det finns an
ledning att bredda den krets som är välkomna att delta i rådet. I denna revidering föreslås att rå
det ska vara sammansatt av två representanter från det fria kulturlivet i Hjo och en representant 
från vardera förening i Hjo som har till syfte att bedriva kontinuerlig verksamhet inom kulturom
rådet (till exempel konst, musik, teater, dans, film, foto, kulturmiljö- och hembygdsvård). En re
presentant + ersättare/förening. 

Kommunstyrelsen beslutar om redaktionell ändring i förvaltningens förslag med anledning av att 
den politiska representationen finns angiven i stycket ovanför. 

Beslutsunderlag 
Kultur-, turism- och fritidschefens skrivelse 2019-04-02 samt förslag till revidering av regle
mente. 

Skickas till 
Kultur-, turism- och fritid 

Justen.ndes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 80 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-08 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till internkontrollplan 2019. 

Sammanfattning 

12 ( 14) 

2019-143 

Enligt kommunens handbok för intern kontroll ska nämnderna årligen ta fram en internkontroll
plan. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till internkontrollplan för samtliga verksamhetsom
råden. Internkontrollerna ska genomföras under 2019. 

När samtliga kontroller genomförts sammanställer förvaltningen resultatet av kontrollerna och 
presenterar vilka förbättringsåtgärder som har genomförts med anledning av resultatet, eller 
som bör genomföras med anledning av resultatet. Syftet med internkontrollen är att öka kvali
teten och säkerheten samt få en mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2019-04-16 samt Intern kontrollplan för Hjo kommun 2019. 

Skickas till 
Utsedda kontrollanter 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 81 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-08 

Förordnande av kommunala skyddsjägare/skyttar 

Kommunstyrelsens beslut 

13 ( 14) 

2019-142 

Kommunstyrelsen beslutar att utöka med två kommunala skyddsjägare samt att till Polismyndig
heten i Västra Götaland ansöka om tillståndsbevis enligt ordningslagen för skjutning med jaktva
pen inom detaljplanelagt område. Tillståndet gäller i fem år. Ansökan avser följande personer: 

Henrik Tegnelund 
Linus Dahlqvist. 

Sammanfattning 
I dagsläget finns 4 kommunala skyddsjägare vars förordnande går ut 2020-03-22. Skyddsjakt får 
enligt jaktförordningens 23.a § bedrivas för att förebygga eller avhjälpa skada som vilt orsakar, el
ler med hänsyn till hälsa och säkerhet som har ett allt överskuggande allmänintresse. Skyddsjakt 
får endas ske om det inte finns någon annan lämplig lösning. 

Kommunen ansvarar för skyddsjakt som bedrivs på allmänna platser (parker, lekplatser, stränder 
m m), där kommunen är fastighetsägare. På kommunal och övrig mark inom tätbebyggt område 
får enbart av kommunen utsedda så kallade kommunala skyttar bedriva skyddsjakt. 

Beslutsunderlag 
Gata/parkchefens skrivelse 2019-03-25. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 
Polismyndigheten Västra Götaland 
Henrik Tegnelund 
Linus Dahlqvist 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 82 

Delegations beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-08 

14 ( 14) 

2019-9 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 

20 19-04-1 I - Tillfällig markupplåtelse vid marknad etc Chef gata/park 
2019-05-08 

2019-04-16 Bidrag till vägsamfälligheter och vägföreningar enligt Chef gata/park 
fastställda regler 

2019-04-24, Beslut om generellt eldningsförbud Samhällsbyggnadschef 
2019-05-03 

2019-04-26, Beslut om skolskjuts vid växelvis boende Trafikplanerare 
2019-05-02 

2019-05-02 Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl Trafikplanerare 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Bilaga 1 

Reservation med anledning beslut mindre idrottshall vid nybyggnation av F-6 skola på 

Lundby. 

Hjo kommun växer, vilket vi ser som väldigt positivt. Politikens roll är att med tillförsikt ha framtidsspaning och 

stimulera till bra lokaler som frivilligsektorn använder. Det krävs mod och lyhördhet från 

idrottsorganisationerna eftersom vi är befolkningsföreträdare. 

En större nybyggnation av lägenheter är i framtiden planerad utmed Vättern och kommer på sikt generera en 

större befolkningsutveckling när byggnationeri är färdig. 

Ser man historiskt på tidigare beslut när det gäller satsningar inom idrottssektorn så har de förslagen minskats 

ner med ekonomiska skäl som anledning. Dessa byggnationer har, i tävlingsanspråk, inte varit tillfyllest. Idag 

finns ingen idrottshall som uppfyller alla kriterier för olika tävlingsarrangemang i samma Hall. Det kan handla 

om läktare och avvikande mått med mera. 

Hjo kommun ska kunna möta behovet av en växande befolkning samt göra Hjo tillgänglighetsanpassat för alla. 

En fullstor hall skulle även öppna upp för fler träningstider som passar efter jobb/skola. De barn som går i 

Korsberga och Fågelås ska jämlikt erbjudas samma möjligheter som barnen i Hjo. En stor och avdelningsbar hall 

skulle öppna för möjligheten att skjutsa in barnen från ytterområdena i kommunen. Det gäller även de äldre i 

ytterområdet. 

Vi t ror att engagemanget ökar inom idrottssektorn om man bygger en fullstor idrottshall. Vilket ökar tilltron 

från politiken vad man vill med hallen. 

Därför yrkar vi att : 

Kommunstyrelsen föreslår Fullmäktige besluta att den idrottshall som skall byggas i området till den nya 

skolan ska vara en fullstor Hall. 



Bilaga 2 

Reservation 

SD reserverar sig mot beslutet med detta, "Då vi yrkar på en byggnation enligt modellen fullstor hall 
för att säkerställa en god tillgång av tider även i framtiden" 

MVH 
Hasse Nörgård 


