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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

Kommunstyrelsen 

Övriga deltagande Anette Klang (M), ej tjänstgörande ersättare, §§ 138-140, 142-162 

Elisabeth Samuelsson (M), ej tjänstgörande ersättare, §§ 138-142 

Kjell Olsson (Kd), ej tjänstgörande ersättare, §§ 138-155 

Kjell-Arne Green (S), ej tjänstgörande ersättare, §§ 138-160 

Michael Wennerberg (S), ej tjänstgörande ersättare 

Lars-Göran Svensson (S), ej tjänstgörande ersättare 

Birgitta Vester (S), ej tjänstgörande ersättare 

Ann-Charlotte Persson, turistansvarig, § 140 

Annica Carter, kvalitets- och hållbarhetsstrateg, § 140 

Ulrika Aleniusson, kostchef, § 140 

Maria Börjel, verksamhetsutvecklare, § 140 

Maria Berg, verksamhetsutvecklare, § 140 

Stina Lennartson, ekonom, § 140 

Svante Andren, samhällsbyggnadschef, § 140 

Annika Eclund, t f skolchef, § 140 

Lennart Andersson, ekonomichef, § 140 

Per-Olof Ekholm (S) , revisionens ordförande 

Lisbeth Göthberg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Utdragsbestyrkande 

2 (30) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 138 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 (30) 

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

Utdragsbestyrka nde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 139 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 

4 (30) 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

Kommunstyrelsen 

Ks § 140 

Fö red ragn i ngar 

I. Lägesrapport från sommaren 2019 
T uristansvarig Ann-Charlotte Persson 

2. Uppföljning av Hjo kommuns hållbarhetsstrategi 
Kvalitets- och hållbarhetsstrateg Annica Carter och kostchef Ulrika Aleniusson 

3. Utredning framtida skolorganisation 
Verksamhetsutvecklare Maria Börje/, verksamhetsutveck/are Maria Berg och ekonom Stina 
Lennartson 

4. Pågående projekt - Nya skolan Lundby 
Samhällsbyggnadschef Svante Andren och tillförordnad sko/chef Annika Ec/und 

5. Uppföljning per 2019-08-31 av kommunstyrelsens fokusområden (mål) 2019 
Kommundirektör Lisbeth Göthberg 

6. Budget 2020 - 2022 för Hjo kommun 
Ekonomichef Lennart Andersson och kommunalråd Catrin Hu/marker (M) 

Utdragsbescyrka nde 

~ --

5 (30) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 141 

Sekretessärende 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

Ärendet är sekretessbelagt enligt 26 § kap I Offentlighets- och sekretess/agen. 

t\ 

L .. Utdragsbestyrka nde 

6 (30) 

2019-11 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 142 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

Budget och verksamhetsplan 2020 - 2022 för Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

7 (30) 

2019-180 

driftbudget för 2020 fastställs på politikområdesnivå samt för 2021 - 2022 på nämndnivå 
enligt föreliggande förslag till budget, 

investeringsbudget 2020 samt investeringsplan för perioden 2021 - 2024 fastställs enligt fö
religgande förslag till budget på sidan 34, 

resultatbudget för 2020 samt preliminär resultatbudget för perioden 2021 - 2022 fastställs 
enligt föreliggande förslag till budget, 

kassaflödesbudget 2020 samt preliminär kassaflödesbudget för perioden 2021 - 2022 fast
ställs enligt föreliggande förslag till budget, 

balansbudget 2020 samt preliminär balansbudget för perioden 2021 - 2022 fastställs enligt 
föreliggande förslag till budget, 

kommunstyrelsen äger rätt att under 2020 nyupplåna, d v s öka kommunens låneskulder 
med totalt 60 mnkr, 

i budgeten angivna 20 prioriterade mål för fullmäktige fastställs, samt 

nuvarande skattesats 21 :57 bibehålls. 

Reservation 
Pierre Robert Ryden (S), Sandra Lind (S), Merja Wester (S) och Bodil Hedin (S) reserverar sig 
mot beslutet. 

Yrkanden 
Britt-Marie Sjöberg (C), Benkt-Eric Lindh (L), Eva-Lott Gram (Kd), Ann-Christine Fredriksson 
(M) och Hasse Nörgård (Sd) yrkar bifall till alliansens budgetförslag. 

Pierre Robert Ryden (S) yrkar avslag på alliansens förslag till förmån för socialdemokraternas 
budgetförslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget om bifall till alliansens budgetförslag mot förslaget om avslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla alliansens budgetförslag. 

Votering begärs. 

Ucdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

forts Ks § 142 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
JA: Bifall till alliansens förslag till beslut 
NEJ: Bifall till socialdemokraternas budgetförslag 

Omröstningen utfaller med: 
JA: I I röster 
NEJ: 4 röster 

Kommunstyrelsen har därmed beslutat att bifalla alliansens förslag till beslut. 

8 (30) 

2019-180 

Följande röstar JA: Catrin Hulmarker (M), Ann-Christine Fredriksson (M), Ewa F Thorstensson 
(M), Lars Glad (M), Christer Klang (M), Richard Bengtsson (M), Britt-Marie Sjöberg (C), Benkt
Eric Lindh (L), Eva-Lott Gram (Kd), Hasse Nörgård (Sd) och Linnea Hultmark (C). 

Följande röstar NEJ: Pierre Robert Ryden (S), Sandra Lind (S), Merja Wester (S) och Bodil Hedin 
(S). 

Sammanfattning 
Alliansen har arbetat fram förslag till budget och verksamhetsplan 2020 - 2022 för Hjo kommun. 
Socialdemokraterna har likaså arbetat fram eget förslag till budget för år 2020. På alliansens för
slag till budget har fackförbundet Vision inkommit med skriftliga synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Alliansens förslag till budget 2020 - 2022. 
Socialdemokraternas förslag till budget 2020. 
Ekonomichefens skrivelse 2019-10-28. 
Synpunkter 2019-10-29 från Fackförbundet Vision. 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 143 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

Avfallshantering Östra Skaraborg: Delårsrapport 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

9 (30) 

2019-282 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsrapport 2019 för Av
fallshantering Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Avfallshantering Östra Skaraborg har inkommit med delårsrapport 2019. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2019 för Avfallshantering Östra Skaraborg. 

Utdragsbestyrkande 

L 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 144 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

I 0 (30) 

2018-167 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad taxa för offentlig kon
troll inom livsmedelslagstiftningen för Miljösamverkan Östra Skaraborg. Taxan ska gälla fr o m 
2019-12-14 och ersätter tidigare taxa inom livsmedels- och foderlagstiftningens område som 
upphör att gälla 2019-12-13. 

Sammanfattning 
Miljösamverkan Östra Skaraborg har utarbetat förslag till reviderad taxa för offentlig kontroll 
inom livsmedelslagstiftningen. 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § 13/ 19 samt taxa för offentlig kontroll inom livs
medelslagstiftningen. 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 145 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

11 (30) 

2019-287 

Stadgar för Hjo kommuns idrotts-/fritidspris och kulturpris att 
gälla fr o m 2020-01-0 I 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

upphäva kommunstyrelsens beslut § 69/08, om bestämmelser för Hjo kommuns kulturpris 
och idrotts- och fritidspris, samt 

anta förvaltningens förslag till Stadgar för Hjo kommuns idrotts-/fritidspris och kulturpris att 
gälla fr o m 2020-01-0 I. 

Sammanfattning 
De nuvarande bestämmelserna för idrotts-/ fritidspriset och kulturpriset antogs av kommunsty
relsen i maj 2008. Sedan flera år tillbaka har idrottsrådet och konst- och kulturrådet nominerat 
pristagare bland de som blivit föreslagna. I bestämmelserna finns inte detta inskrivet. Det all
männa utskottet som slutligen beslutar vem/ vilka som tilldelas priserna. I det nya förslaget har 
detta förtydligats. När det gäller idrotts- och fritidspriset föreslår förvaltningen vidare ett förtyd
ligande om att de insatser som belönas ska ha utförts ideellt och inte inom ramen för den före
slagna pristagarens ordinarie yrkesutövning. I övrigt föreslås inga principiella ändringar. 

2016 instiftade kommunfullmäktige ett nytt pris, Hjo kommuns miljöpris, och antog stadgar för 
detta. För att Hjo kommuns priser ska ha likvärdig status och hantering föreslår förvaltningen att 
bestämmelserna för idrotts-/ fritidspriset och kulturpriset döps om till stadgar och antas av kom
munfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Kultur-, turism och fritidschefens skrivelse 2019-09-10. 
Förslag till stadgar för Hjo kommuns idrotts-/fritidspris och kulturpris. 

Utdragsbestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

12 (30) 

Kommunstyrelsen 

Ks § 146 2019-96 

Svar på motion om att införa register för motioner och andra 
skrivelser på kommunens hemsida 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut att: 

uppdra åt förvaltningen att upprätta en förteckning över inkomna motioner och interpellat
ioner från innevarande mandatperiod och framåt på kommunens hemsida, samt 

i övrigt anse motionen besvarad. 

Sammanfattning 
Christina Milton (Sd) med flera har inkommit med motion om att införa register för motioner 
och andra skrivelser på kommunens hemsida. 

Beslutsunderlag 
Svar 2019-10-09 från kommunstyrelsens ordförande. 
Motion 2019-03-21 från Christina Milton (Sd) m fl. 

~ ·· 

Utdragsbestyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 147 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

13 (30) 

2019-157 

Svar på motion om att återvändande IS-krigare inte är önskvärda i 
Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fö reslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Egon Kornell (Sd) med flera har inkommit med motion om att återvändande IS-krigare inte är 
önskvärda i Hjo kommun. 

Beslutsunderlag 
Svar 2019-10-09 från kommunstyrelsens ordförande. 
Motion 2019-04-25 från Egon Kornell (Sd) m fl. 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 148 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

14 (30) 

2019-158 

Svar på motion om att införa förbud mot tiggeri i kommunens lo
kala ordningsföreskrifter 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning 
Egon Kornell (Sd) med flera har inkommit med motion om att införa förbud mot tiggeri i kom
munens lokala ordningsföreskrifter. 

Beslutsunderlag 
Svar 2019-10-09 från kommunstyrelsens ordförande. 
Motion 2019-05-03 från Egon Kornell (Sd) m fl. 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 149 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

Redovisning av inte färdigberedda motioner 

Kommunstyrelsens beslut 

15 (30) 

2019-92 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 36 ska kommunstyrelsen redovisa en förteckning 
över de motioner som inte är färdigberedda. 

Beslutsunderlag 
Kanslisekreterarens skrivelse 2019-10-14. 

Utdragsbestyrka nde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 150 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

Utredning framtida skolorganisation 

Kommunstyrelsens beslut 

16 (30) 

2016-174 

Kommunstyrelsen beslutar att behålla nuvarande skolorganisation, enligt alternativ I i den utred
ning som förvaltningen presenterat. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att: 

ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en analys av slutbety
gen i årskurs 6 och en redovisning av åtgärder som vidtas för att uppnå en likvärdig skola, 
samt 

ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att förtydliga tolkningen av upptagnings
områden för kommunens grundskolor och återkomma till kommunstyrelsen med en redo
visning. 

Yrkande 
Pierre Robert Ryden (S), Britt-Marie Sjöberg (C), Benkt-Eric Lindh (L) och Eva-Lott Gram (Kd) 
och Ann-Christine Fredriksson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en översyn av skolorganisationen 
inom Hjo kommun, vilken ska presenteras i samband med höstens budgetberedning 2019. 

Förvaltningen har nu genomfört en översyn av skolorganisationen. Under utredningens gång har 
pedagoger från samtliga grundskolor varit delaktiga. Förvaltningen har även bjudit in berörda för
äldrar i Korsberga och Gate till dialog. Det har också inkommit ett antal skrivelser från privat
personer och föräldraföreningar i kommunen. 

Tre olika alternativ till skolorganisation presenteras i utredningen. I uppdraget ingick inte att ut
reda en fullständig flytt av skolverksamheten från Korsberga och Gate, varför detta inte finns 
med som alternativ i utredningen. Av de tre alternativen förordar förvaltningen alternativ I, vil
ket innebär att vi behåller nuvarande organisation. Vi har idag behörig personal på både Kors
berga och Fågelås skola och verksamheten fungerar väl. Födslotalen i Korsberga och Fågelås har 
på senare år varit relativt höga vilket också indikerar att elevkullarna inte bör minska framöver. 
Dock ser vi en framtida utmaning i att kunna rekrytera/bibehålla behörig personal vilket skulle 
kunna göra det svårare att garantera eleverna en likvärdig skola på de minsta enheterna. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2019-10-16. 
Utredningsuppdrag framtida skolorganisation, en översyn av grundskoleverksamheten inom Hjo 
kommun. 

Skickas till 
Skolch ~ 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 151 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

17 (30) 

2019-44 

Behovet av bostäder för äldre och funktionshindrade - Tillägg till 
utredningen (2017-90) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

uppdra åt förvaltningen att genomföra redaktionell översyn av skrivelsen avseende ett 
enhetligt användande av begreppet funktionsvariation, samt 

att i övrigt godkänna förvaltningens redovisning "Behovet av bostäder för äldre och för 
personer med funktionsnedsättning - Tillägg till utredningen (2017-90)". 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav § 28/ 19 förvaltning i uppdrag att se över de framtida behoven av boende 
för äldre och funktionsvarierade. Finns förslag på åtgärder eller insatser skulle dessa redovisas i 
utredningen. 

Förvaltning har tagit avstamp i utredningen "Behovet av bostäder för äldre och för personer 
med funktionsnedsättning (2017-90)". Tillägget syftar till att ge en uppdaterad bild av de nuva
rande behoven hos äldre och funktionsnedsatta samt ge förslag på åtgärder för att möta de 
framtida behoven. 

Beslutsunderlag 
Socialchefens skrivelse 2019-10-14. 
Behovet av bostäder för äldre och för personer med funktionsnedsättning - Tillägg till utred
ningen (2017-90). 

Skickas till 
Socialchef 

JL. Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 152 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

18 (30) 

2019-288 

Revidering av Hjo kommuns regler för bidrag till enskilda vägar 
och samfälligheter att gälla fr o m 2020-01-0 I 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

upphäva kommunfullmäktiges beslut § 90/08, samt 

Hjo kommun lämnar ett driftsbidrag motsvarande 20 % av Trafikverkets godkända kostna
der för drift av enskilda vägar, dessa bidragsregler gäller fr o m 2020-01-0 I. 

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

Sammanfattning 
Rådande ekonomiska förutsättningar gör att förvaltningen ser över hela verksamheten vilket då 
också innefattar bidrag, taxor och avgifter. I nuläget lämnar Hjo kommun två typer av bidrag till 
enskilda vägar och vägsamfälligheter: 

I. Årligt driftsbidrag till de enskilda vägar och vägsamfälligheter som är berättigade till driftsbi
drag från Trafikverket. Hjo kommuns bidrag är grundat på Trafikverkets beslut uppgår till 20 
% av Trafikverkets bidrag till underhåll. Dessa bidrag utbetalas utan att de enskilda väghållarna 
ansöker och baseras på underlag från Trafikverket där de årligen redovisar sina utbetalda bi
drag. Hjo kommuns årliga kostnad för dessa bidrag uppgår till drygt 400 tkr. 

2. Kommunalt driftbidrag för underhåll av enskilda utfartsvägar som inte är berättigade till stats
bidrag från Trafikverket. Bidraget uppgår till 1,90 kr per meter väg för den del som översti
ger 200 meter. Ansökan sker årsvis till samhällsbyggnad och bidragen utbetalas under första 
kvartalet varje år. Antalet ansökningar uppgår till cirka 30 stycken. Bidrag utbetalas för max 
800 meter väg. Årlig kostnad för dessa bidrag uppgår till cirka 40 tkr. 

Chef för Gata/park har delegation på att bevilja dessa båda typer av bidrag. 

Förvaltningen föreslår att Hjo kommun upphör att bevilja det bidrag som beskrivs i punkten 2 
ovan, "Bidrag till icke statsbidragsberättigade, enskilda utfartsvägar", från 2020-01-0 I. Dri1tsbi
draget till statsbidragsberättigade vägar föreslås vara kvar oförändrat. Genom att bevilja bidrag 
till det enskilda, statsbidragsberättigade vägnätet bidrar Hjo kommun till att dessa vägar hålls i 
godtagbart skick vilket underlättar för boende på landsbygden. Ytterligare syften med bidragen 
är att underlätta vägtransporter för gröna näringar och samhällsbetald trafik samt att underlätta 
för boende och besökare som vill ha tillgång till naturområden för rekreation och fritidsaktivite
ter. För kommunen som helhet är dessa vägar betydelsefulla och det är också därför staten via 
Trafikverket bidrar till drift och underhåll. 

Justcrandc:?s signatur CA-. Utdragsbcscyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

forts Ks § 152 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-10-12. 

Utdragsbestyrka nde 

19 (30) 

2019-288 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 153 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

20 (30) 

2015-226 

Revidering av "Riktlinjer och regler för Hjo kommuns småbåts
hamn" att gälla fr o m 2020-01-0 I 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen med motiveringen att för
slaget till riktlinjer ska revideras utifrån de uppdrag som ges i Budget och verkssamhetplan 2020 
- 2022 för Hjo kommun. 

Yrkande 
Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen med motiveringen 
att förslaget till riktlinjer ska revideras utifrån de uppdrag som ges i Budget och verkssamhetplan 
2020 - 2022 för Hjo kommun. · 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett formellt yrkande om återremiss och finner att kom
munstyrelsen med acklamation beslutat i enlighet med detta. 

Sammanfattning 
Den huvudsakliga förändringen av riktlinjerna är föranledd av att förvaltningen föreslår att det 
införs en möjligt att förvara båtar på den kommunala båtuppställningsplatsen även sommartid un
der perioden från I juni till 31 augusti. (Denna möjlighet har tidigare bara erbjudit under vinter
halvåret). 

Under båtsäsongen 2018 och 2019 har det funnits möjlighet att avstå båtplats del av säsong un
der perioden juli till augusti om man inte avsett nyttja den under en sammanhängande period om 
minst 1,5 månad. Kommunen har då haft rätt att hyra ut platsen som tillfällig båtplats efter kö
lista till fastställd taxa. Ordinarie innehavare av platsen har då fått återbetalning av båtplatsavgif
ten för denna tid. Förvaltningen föreslås att denna möjlighet utgår ur riktlinjerna då den har visat 
sig vara svår att administrera. 

I förslaget till revidering av "Riktlinjer och regler för Hjo kommuns småbåtshamn" är det som 
föreslås utgå eller ändras markerat som överstruken text och förslag till ändringar är kursive
rade. 

Beslutsunderlag 
Gata/parkchefens skrivelse 2017-03-15. 
Förslag till revidering av "Riktlinjer och regler för Hjo kommuns småbåtshamn". 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justerandes slgna~tur / 

/ G / ,;---
Utdrag,bestyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 154 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

21 (30) 

2015-226 

Revidering av "Avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn" att gälla 
fr o m 2020-0 1-0 I 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen med motiveringen att för
slaget till avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn ska revideras utifrån de uppdrag som ges i 
Budget och verkssamhetplan 2020 - 2022 för Hjo kommun. 

Yrkande 
Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen med motiveringen 
att förslaget till riktlinjer ska revideras utifrån de uppdrag som ges i Budget och verkssamhetplan 
2020 - 2022 för Hjo kommun. 

Bes/utsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett formellt yrkande om återremiss och finner att kom
munstyrelsen med acklamation beslutat i enlighet med detta. 

Sammanfattning 
Avgifterna för Hjo kommuns småbåtshamn höjdes med cirka I O % inför båtsäsongen 2019 och 
avsikten var att låta denna höjning gälla tom säsongen år 2020. Förvaltningen föreslår därför 
ingen ordinarie höjning av avgifterna. 

Den revideringen av avgifterna som föreslå är föranledd av följande förslag till förändringar: 

förvaltningen föreslår att det ska vara möjligt att förvara båtar på den kommunala båtupp
ställningsplatsen även sommartid under perioden från I juni till 31 augusti. (Denna möjlighet 
har tidigare bara erbjudit under vinterhalvåret). Säsongsavgiften för sommaruppställning fö
reslås bli 700 kr för uppställning utomhus resp. I 800 kr för uppställning inomhus. 

förvaltningen föreslår att en avgift om I 000 kr tas ut i de fall hyresgäst tappar bort nyckel 
till båtuppställningsplatsen samt en avgift om 200 kr i de fall nummerskylten för märkning av 
uppställd båt försvinner. 

förvaltningen föreslår att det, under för- och eftersäsong, införs en möjlighet för de båtä
gare som inte har fast båtplats att lägga sina båtar i hamnen i samband med sjösättning och 
upptagning. Avgiften förslås bli 180 kr per påbörjad vecka. 

I förslaget till revidering av "Avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn" är det som föreslås utgå 
eller ändras markerat som överstruken text och förslag till ändringar är kursiverade. 

Beslutsunderlag 
Gata/parkchefens skrivelse 2019-10-08. 
Förslag till revidering av "Avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn". 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

forts Ks § 154 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justerandes signatur 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

Utdragsbestyrkande 

22 (30) 

2015-226 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 155 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

VA-taxa att gälla fr o m 2020-0 1-0 I 

Kommunstyrelsens beslut 

23 (30) 

2019-286 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att VA-taxan höjs enligt förvaltningens 
förslag att gälla fr o m 2020-01-0 I . 

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

Sammanfattning 
VA-verksamheten är helt taxefinansierad. Budgetarbetet inför 2020 visar på ökande kostnader 
avseende för den löpande driften. För att täcka dessa kostnadsökningar och uppnå balans mellan 
kostnader och intäkter förslås en höjning av brukningsavgiften i VA-taxan med cirka 3,0 %. 
Denna taxehöjning motsvarar en årlig kostnadsökning om cirka 200 kronor för en normal villa. 
VA-taxan avseende brukningsavgifterna höjdes senast att gälla från 2019-0 1-0 I. 

Beslutsunderlag 
VA-chefens skrivelse 2019-10-04. 
Förslag till revidering av "Avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn". 

Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 156 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

24 (30) 

2009-716 

Spillvattenbestämmelser för Hjo kommuns VA-anläggning, bilaga 
till Hjo kommun ABVA, att gälla fr o m 2020-01-0 I 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förvaltningens förslag till 
spillvatten bestämmelser för Hjo kommuns allmänna VA-anläggning att gälla fr o m 2020-01-0 I. 

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

Sammanfattning 
Framtagandet av en spillvattenbestämmelse ligger med som en beslutad åtgärd i den VA-plan 
som kommunfullmäktige antog i april 2019. 

I Hjo kommuns allmänna bestämmelser för användandet av den allmänna vatten- och avloppsan
läggning, ABVA; framgår att vi inte är skyldiga att ta emot spillvatten som väsentligt avviker från 
ett hushållsspillvatten Ett kommunalt reningsverk är endast avsett att ta emot och rena spillvat
ten från hushåll. För att tydliggöra och specificera vad som betraktas som hushållsspillvatten fö
reslår förvaltningen att kommunfullmäktige antar en spillvattenbestämmelse som ska utgöra en 
bilaga till ABV A. I spillvatten bestämmelserna finns gränsvärden för halter av mindre önskade och 
oönskade ämnen tydligt angivna. 

Fastighetsägare kan avtala med huvudmannen om tillstånd att få släppa ämnen som är behand
lingsbara men överträder halterna i hushållsspillvatten. Avtal om sådana halter är förenade med 
en avgift utöver ordinarie taxa. Spillvattenbestämmelserna innebär en möjlighet för VA-verksam
heten att tydliggöra vad som gäller när dessa avtal ska tecknas, både när det gäller avgifter och 
provtagning. 

Beslutsunderlag 
VA-chefens skrivelse 2019-10-08. 
Förslag till "Spillvattenbestämmelser för Hjo kommuns allmänna VA-anläggning, bilaga till Hjo 
kommuns ABV A. 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 157 

0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

25 (30) 

2019-217 

Aterbesättande av ledamot i tekniska utskottet efter Christina 
Milton (Sd) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning 
Christina Milton (Sd) har entledigats från bl a uppdraget som ledamot i tekniska utskottet. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 158 

0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

26 (30) 

2019-245 

Aterbesättande av ledamot i barn- och ungdomsutskottet efter 
Thomas Karlsson (Sd) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning 
Thomas Karlsson (Sd) har entledigats från bl a uppdraget som ledamot i barn- och ungdomsut
skottet. 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 

Juste randes signatur Utdrags bestyrka nde 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

27 (30) 

Kommunstyrelsen 

Ks § 159 2019-315 

Entledigande och återbesättande av uppdraget som ersättare i 
barn- och ungdomsutskottet efter Merja Wester (S) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

entlediga Merja Wester (S) från uppdraget som ersättare i barn- och ungdomsutskottet, 
samt 

till ny ersättare i barn- och ungdomsutskottet efter Merja Wester (S) utse Michael 
Wennerberg (S). 

Sammanfattning 
Merja Wester (S) har på egen begäran entledigats som ersättare i barn- och ungdomsutskottet. 

Skickas till 
Merja Wester 
Michael Wennerberg 
Personalenheten 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 160 

0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

28 (30) 

2019-266 

Aterbesättande av ledamot i omvårdnadsutskottet efter Fawzia 
Osman (S) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till ny ledamot i omvårdnadsutskottet efter Fawzia Osman (S) 
utse Merja Wester (S). 

Sammanfattning 
Fawzia Osman (S) har entledigats från bl a uppdraget som ledamot i omvårdnadsutskottet. 

Skickas till 
Merja Wester 
Personalenheten 

Utdragsbestyrkande 

,/45; 
I 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 161 

Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

- Samordningsförbundet Östra Skaraborg: Delårsrapport 2019 (2019-276 ). 

- Översyn av vuxenutbildningen - utbud, organisation och lokaler (2019-30 I). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

29 (30) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 162 

Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-10-30 

30 (30) 

2019-9 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 

2019-10-03 I 07 beslut september 2019 Resurs/bistånd 

2019-10-09 Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl (ej skolskjuts Trafikplanerare 
vid växelvis boende) 

2019-10-18 258 beslut september 2019 Arbete och socialtjänst 

Justerandes signatur /' d 
y(_ 

Utdragsbestyrkande 


