
fJ HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-02-05 

Kommunstyrelsen 
Plats och tid Fullmäktigesalen, Stadshuset, kl. 13.15 - 16.10 

Beslutande Ledamöter Tjänst,1törande ersättare 

Utses att justera 

Justera.re 

Catrin Hulmarker (M), ordförande 

Ann-Christine Fredriksson (M) 

Ewa F Thorstenson (M) 

Lars Glad (M) 

Christer Klang (M) 

Richard Bengtsson (M) 

Britt-Marie Sjöberg (C) 

Petter Jönsson (L) 

Eva-Lott Gram (Kd) 

Pierre Robert Ryden (S) 

Sandra Lind (S) 

Jörgen Fransson (S) 

Bodil Hedin (S) 

Hasse Nörgård (Sd) 

Lennart Larsson (Sd) 
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Protokollet tas ned 2020-02-29 
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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-02-05 

Kommunstyrelsen 

Ö vriga deltaga nde 

I 

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 

Merja Wester (S), ej tjänstgörande ersättare 

Lars-Göran Svensson, ej tjänstgörande ersättare 

Birgitta Vester (S), ej tjänstgörande ersättare 

Ingemar Gustafsson, handelsutvecklare, § 3 

Eva Ulfenborg, socialchef, § 3 

Mari-Louise Brage, skolchef, § 3 

Bo Adler, fastighetschef, § 3 

Lennart Andersson, ekonomichef, § 3 

Lisbeth Göthberg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, kanslichef 

(j__ 
Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § I 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-02-05 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 ( 16) 

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

Utdragsbestyrl<ande 

(i_ _ _ .. 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 2 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-02-05 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter tillägg med ny punkt: 

4 ( 16) 

Överklagande av Länsstyrelsen Västra Götaland beslut om dispens från markavvattnings
förbud med mera på Karlsborgs flygfält (PFAS). 

I\ 

'"'"""'" "•·~ Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 3 

Fö red ragn i ngar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-02-05 

I. Information om centrums utveckling, foodtrucks med mera 
Handelsutvecklare Ingemar Gustafsson 
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2. Information om ledningsförändring av verksamheterna Vård och omsorg samt Arbete och 
socialtjänst 
Socialchef Eva Ulfenborg 

3. Information om Nya skolan 
Sko/chef Mari-Louise Brage och fastighetschef Bo Ad/er 

4. Information om lokalrockader inom kommunala verksamheter 
Ekonomichef Lennart Andersson och fastighetschef Bo Ad/er 

Ju sterandes signatur Utdr.igsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 4 

Sekretessärende 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-02-05 

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

Utdragsbestyrkande 

fy-- ---
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Kommunstyrelsen 

Ks § 5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-02-05 

Riktlinjer för foodtrucks: Revidering 

Kommunstyrelsens beslut 
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2018-141 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till revidering av riktlinjer för food
trucks. 

Yrkande 

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

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslog i oktober 2019 kommunstyrelsen att revidera Riktlinjer för foodtrucks. 
En av ändringarna som föreslogs var att markupplåtelse för fyra foodtrucks på torget skulle utgå. 
Kommunstyrelsen återemitterade 2019-10-02, § 135 förvaltningens förslag. 

Förvaltningen arbetar med ett flertal ideer kring att utveckla torget som mötes- och handels
plats. I dagsläget är det torghandel på onsdagar och lördagar och antalet handlare varierar över 
årstiderna men på vår-sommar brukar 3-4 torghandlare finnas på plats varje onsdag och lördag. 
Polisen har sitt mobila kontor uppställt på onsdagar. På torget finns ett 32 Ampere uttag med 
möjlighet till mätning av elförbrukning som kan nyttjas av foodtrucks eller matvagn med tillag
ningsmöjligheter. Förvaltningen bedömer att utrymmet på torget i kombination med nuvarande 
trafiklösning gör det möjligt att upplåta plats till en foodtrucks, alternativt mobil matvagn på tor
get. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-12-05 samt förslag till revidering av riktlinjer för food
trucks. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 
Näringslivsenheten 
Kultur, turism- och fritid 

r? --- -----.... L ~·~ 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-02-05 
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2018-233 

Taxa och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark: Revidering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens förslag till revide
ring av taxor och avgifter för upplåtelse av allmän platsmark att gälla från 2020-03-0 I. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-18 § 11 om Taxa avseende avgifter för upplåtelse av all
män platsmark. Förvaltningen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att räkna upp de antagna 
avgifterna och timavgifterna med förändringen i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är ok
tober månad 2018. Utöver denna uppräkning föreslår förvaltningen följande revideringar av 
taxan: 

I. Avgiften för foodtrucks höjs från 3 500 kr per säsong till 6 000 kr per säsong. 

Markhyran som uppgått till 3 500 kr för hela säsongen under sommaren 2019 beslutades av 
kommunfullmäktige i november 2018 i samband med antagandet av taxan för allmän plats
mark. Förvaltningen föreslår i denna revidering att markhyran sätts till 6 000 kr per säsong, 
vilket motsvarar en månatlig kostnad om I 500 kr. Förvaltningen har jämfört med andra 
kommuner som upplåter mark för foodtrucks. Det är långt ifrån alla kommuner som har en 
antagen markhyra för foodtrucks. Det är vanligt att man använder så kallade nyttoparke
ringstillstånd istället. Jämförelsen med kommuner som tillämpar markhyra visar att 3 500 kr 
är en relativt låg markhyra. Nedan listas ett antal kommuners markhyra för foodtrucks: 

Skövde kommun I 700 kr och 7 600 kr per månad beroende på vart i kommunen man vill 
placera sin foodtrucks 

Älmhult 

Lund 

Bengtsfors 

2 000 kr/ månad 

2 000 kr/ månad 

I 700 kr/månad 

2. I förslaget till revidering förtydligas och förenklas beskrivning av att Hjo kommun debiterar 
för arbete i samband med arrangemang. För att förenkla införs "paket-pris" avseende trafik
avstängning och sophantering. Debitering sker i enligt självkostnad. 

Föreslagna förändringar är markerade med överstruken text och gul markering. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2020-01 -08 samt förslag till revidering av Taxa och avgifter 
för upplåtelse av allmän platsmark. 

Jas••rd\"' j 6 
~ L---· 

Utdrag, be,tyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-02-05 
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2015-226 

Riktlinjer och regler för Hjo kommuns småbåtshamn: Revidering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till revidering av riktlinjer och regler för Hjo 
kommuns småbåtshamn. 

Yrkande 

Pierre Robert Ryden (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Den huvudsakliga förändringen av riktlinjerna är föranledd av att förvaltningen föreslår att det in
förs en möjlighet, för de båtägare som har sin båtplats vilande under 2020, att förvara båtar på 
den kommunala båtuppställningsplatsen även sommartid under perioden från I juni till 31 au
gusti. 

I budget för Hjo kommun 2020-2022 gavs ett uppdrag till förvaltningen att undersöka möjlighet
erna att avyttra den kommunala båtuppställningsplatsen. Om det inte låter sig göras bör verk
samheten drivas vidare med full kostnadstäckning och avgifter etc anpassas efter detta. 

Förvaltningen arbetar med att se över den framtida driften av båtuppställningsplatsen men bedö
mer inte att uppdraget är slutfört före sommaren 2020. Att erbjuda båtuppställning under som
maren 2020 ger ytterligare intäkter under året och bidrar till att täcka kostnaderna för båtupp
ställningsplatsen. 

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 föreslår att denna möjlighet utgår ur riktlinjerna då den har visat 
sig vara svår att administrera. 

I bifogat förslag 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 kursi
verade och gulmarkerade. 

Beslutsunderlag 
Gata/parkchefens skrivelse 2020-01-08 samt förslag till revidering av riktlinjer och regler för Hjo 
kommuns småbåtshamn. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

JustcranJ \ signa ur 

(]__ ____ . 

Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-02-05 

Avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn: Revidering 

Kommunstyrelsens beslut 

I 0 ( 16) 

2015-226 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förvaltningens förslag till re
viderade avgifter för Hjo kommuns småbåtshamn, att gälla från 2020-03-0 I. 

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 höjning av avgifterna för båtplats i Hjo hamn. 

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

• I avvaktan på utredningen kring den fortsatta driften av båtuppställningsplatsen föreslår 
förvaltningen att det ska vara möjligt, för de båtägare som har sin båtplats vilande inneva
rande säsong, att förvara båtar på den kommunala båtuppställningsplatsen även sommar
tid under perioden från I juni till 31 augusti. (Denna möjlighet har tidigare bara erbjudit 
under vinterhalvåret). Säsongsavgiften för sommaruppställning föreslås 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 bifogat förslag 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 och 
gul markerade. 

Beslutsunderlag 
Gata/parkchefens skrivelse 2020-01-08 samt förslag till revidering av avgifter för Hjo kommuns 
småbåtshamn. 

Utdragsbestyrkande 

(J__ __ . 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 9 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-02-05 

I I ( 16) 

2019-217 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till ny ledamot i tekniska utskottet e1ter Christina Milton (Sd) 
utse Lennart Larsson (Sd) . 

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

Skickas till 
Lennart Larsson 
Tekniska utskottet 
Personalenheten 

Justen.ndes signacu Utdragsbestyrkande 
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0 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-02-05 
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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 

~ --· · 

Utdragsbestyrkandc 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-02-05 
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2019-332 

Aterbesättande av ledamot i omvårdnadsutskottet efter Göran 
Linder (Sd) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att till ny ledamot i omvårdnadsutskottet efter Göran Linder (Sd) 
utse Hasse Nörgård (Sd). 

Sammanfattning 
Göran Linder (Sd) har entledigats från bl a uppdraget som ledamot i omvårdnadsutskottet. 

Skickas till 
Hasse Nörgård 
Omvårdnadsutskottet 
Personalenheten 

I\ 

Justerande s gnatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-02-05 
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2011-215 

Överklagande av Länsstyrelsen Västra Götaland beslut om dispens 
från markavvattningsförbud med mera på Karlsborgs flygfält 
(PFAS) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överklaga Länsstyrelsens beslut om att bevilja Fortifikationsverket 
dispens från markawattningsförbud samt tillstånd för markawattningsåtgärder till Mark- och mil
jödomstolen. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har beslutat att Fortifikationsverket får dispens från miljöbalken i samband med 
företrädesvis dräneringsarbeten på Försvarsmaktens flygplats i Karlsborg. Dispensen innebär att 
det finns risk att högflourerade ämnen, så kallade PFAS, läcker ut från den förorenade marken 
och via vattendrag transporteras till Vättern. 

PFAS är extremt svårnedbrytbart och ansamlas därför över tid i organismer såsom bland annat 
djur och människor. Ämnena har påvisats ha negativa effekter på exempelvis hälsan och repro
duktionsförmågan. Regeringen har därför ålagt Försvarsmakten att inkomma med en handlings
plan för att sanera förorenade områden samt förhindra att föroreningarna sprids vidare. 

Länsstyrelsens medgivande strider såväl mot syftet med regeringens handlingsplan som miljöbal
kens regler om att utövaren av miljöfarlig verksamhet ska utföra åtgärder som förhindrar en mil
jöstörning och nyttja för ändamålet bästa möjliga teknik. 

Beslutsunderlag 
Hjo kommuns överklagande 2020-02-05. 

Skickas till 
Länsstyrelsen Västra Götaland (Dnr 531-45588-2018 / 531-45789-2018) 

Utdrag,be,tyrka nde 

rJ-.-
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Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-02-05 

Hjo Energi AB: Styrelseprotokoll 2019-1 1-21. 

Hjo Energi Elhandel AB: Styrelseprotokoll 2019-1 1-21. 

Miljönämnden Östra Skaraborg: Protokoll 2019-12-04. 
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Miljönämnden Östra Skaraborg: Tillsyns- och kontrollplan för åren 2020 - 2022, MN § 
51/19. 

Kollektivtrafiknämnden: Protokoll 2019-12-02. 

Mötesanteckningar 2019-12-06 vid gemensamt medlemsråd med de tre samordningsförbun
det i Skaraborg. 

Hjo Stadshus AB: Styrelseprotokoll 2019-12-04. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2019-12-12. 

Motion om idrottsområdet Guldkroken (2019-360). 
Överlämnas till kommunstyrelsens ordf6rande for handläggning. 

Skaraborgs kommunalförbund: Förbundsdirektionens protokoll 2019-12-06. 

Samordningsförbundet Östra Skaraborg: Styrelseprotokoll 2019-12-12. 

Miljönämnden Östra Skaraborg: Protokoll 2020-01-29. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Protokoll från extra direktionsmöte 2020-02-04. 

Skaraborgs kommunalförbund: Uttalande om Skaraborgsdagen - I Skaraborg krokar vi arm 
för utvecklingen! 

Utdr.igsbestyrkande 
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Delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-02-05 
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2020-30 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 
2019-04-29 Fördelning av fören ingsbidrag inom kommunstyrel- Kommundirektör 

sens verksamhetsområde 
2019-11-05- Tillfälliga serveringstillstånd, slutna sällskap Handläggare 
2020-01-14 
2019-11-05- Tillfällig markupplåtelse vid marknad etc Chef gata/park 
2020-02-05 
2019-12-05- Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl (ej skolskjuts Trafikplanerare 
2020-01-02 vid växelvis boende) 
2019-12-12 Beslut om skolskjuts vid växelvis boende Trafikplanerare 
2020-01-07 71 beslut december 2019 Resurs/bistånd 
2020-01-10 295 beslut december 2019 Arbete och socialtjänst 
2020-01-14 307 beslut oktober 2019 Arbete och socialtjänst 
2020-01-14 299 beslut november 2019 Arbete och socialtjänst 
2020-01-20 Utse beslutsattestanter och ersättare för dessa Kommundirektör 
2020-02-03 I 06 beslut januari 2020 Resurs/bistånd 
2020-02-05 279 beslut januari 2020 Arbete och socialtjänst 

I\ 

Utdragsbestyrkande 

<]_ ___ ,· 


