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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-06-15 

Kommunstyrelsen 

Övriga deltagande Christian Johansson (Sd), ej tjänstgörande ersättare 

Christer Svensson, kultur-, turism- och fritidschef, § 68 

Bo Alsterberg, biblioteksföreståndare, § 68 

Maria Setzer, kulturstrateg, § 68 
Mattias Persson, fritidsutvecklare, § 68 

Ann-Charlotte Persson, besöksnäringsutvecklare, § 68 
Maria Berg, verksamhetsutvecklare, § 68 

Julian Rittermann, säkerhetsstrateg, § 68 
Jonas Sjölin, samhällsbyggnadschef, § 68 

Lennart Andersson, ekonomichef, § 68 

Cecilia Österberg, verksamhetsekonom, § 68 

Eva Ulfenborg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, kanslichef 

Utdragsbestyrkande 

2 (21) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-06-15 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 (21) 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Merja Wester (S) att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll. 

Utd ragsbestyrkand e 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 66 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-06-15 

4 (21) 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dagordningen efter tillägg av ärendet "Samråd enligt mil
jöbalken för solcellsanläggning i Hjo och Skövde kommuner". 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 67 

Anmälan om jäv 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-06-15 

5 (21) 

Pierre Robert Ryden (S) anmäler jäv på ärende nr 7, Riktlinje för kommunal ersättning till bor
gerlig vigselförrättare från och med 2023-01-0 I . 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 68 

Föredragningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-06-15 

I. Information: Kultur-, turism- och fritid - läget inför sommaren 

6 (21) 

KTF-chef Christer Svensson, biblioteksfåreståndare Bo Alsterberg, kulturstrateg Maria Setzer, fritids
utvecklare Mattias Persson och besöksnäringsutvecklare Ann-Charlotte Persson 

2. Redovisning av uppdrag: Utredning av Guldkroksområdet 
KTF-chef Christer Svensson och verksamhetsutvecklare Maria Berg 

3. Antagande av Hjo kommuns krigsorganisation 
Säkerhetsstrateg Julian Rittermann 

4. Samråd enligt miljöbalken för solcellsanläggning i Hjo och Skövde kommuner 
Samhällsbyggnadschef Jonas Sjölin 

5. Budgetuppföljning 2, januari - maj 2022 
Ekonomichef Lennart Andersson och verksamhetsekonom Cecilia Österberg 

6. Vårbudget 2023 
Kommunstyrelsens ordförande Catrin Hu/marker (M) och ekonomichef Lennart Andersson 

Utdragsbestyrkand e 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 69 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-06-15 

Köpeavtal: Kv Pilen I Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

7 (21) 

2022-116 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna köpeavtal mellan kom
munalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg och Hjo kommun angående köp av fastig
heten kv Pilen I. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade§ 42/21 att Hjo kommun ställer sig positiv till att medlemskom
munerna blir huvudmän för de fastigheter som Räddningstjänsten Östra Skaraborg nyttjar genom 
att överta ägande, drift och finansiering gällande de fastigheter (företrädesvis brandstationer) 
som RÖS nyttjar i sin verksamhet. Motivet är att RÖS, till skillnad från medlemskommunerna, 
inte har en egen organisation/kompetens inom fastighetsområdet. 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg och Hjo kommun har undertecknat köpeavtal angående fas
tighetsköp av fastigheten kv Pilen I. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2022-05-17. 
Köpeavtal kv Pilen I Hjo kommun. 

Utdrags-bestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 70 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-06-15 

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

8 (21) 

2018-43 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte revidera arvodesreglemente för 
förtroendevalda i Hjo kommun. 

Sammanfattning 
Inför varje ny mandatperiod är det brukligt att man ser över arvodesreglementet för förtroende
valda. 

Arvodesberedningen ser inga behov av revidering i fastställt arvodesreglemente. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2022-03-28. 
Arvodesreglemente för förtroendevalda. 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrka nd e 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-06-15 

9 (21) 

Ks § 71 2022-150 

Riktlinje för kommunal ersättning till borgerlig vigselförrättare 
fr o m 2023-01-0 I 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- anta Riktlinje för kommunal ersättning för borgerlig vigselförrättare, 

- ge kommunstyrelsen delegation på att vid behov revidera riktlinjen, samt 

- medel anslås från budgetområde demokrati. 

Yrkande 
Petter Jönsson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Jäv 
Pierre Robert Ryden (S) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Vigselförrättare utses av länsstyrelsen och förordnandet sker oftast på förslag av kommunen. En 
del av administrationen kring en vigsel ombesörjs för Hjos vidkommande av kommunen samti
digt som vigselförrättaren själv förväntas ta ansvar för delar av denna. 

Hjo kommun har för närvarande två vigselförrättare i kommunen. Dessa är dock behöriga att 
utföra sitt uppdrag i hela landet. Att vara vigselförrättare anses vara ett hedersuppdrag. Det finns 
ingen möjlighet att ta ut en avgift av brudparet utan uppdraget ersätts i stället av länsstyrelsen 
med I I O kr för en vigsel. Sker ytterligare vigslar samma dag ersätts dessa med 30 kr per vigsel. 
Någon uppräkning av ersättningsnivån har inte skett på senare tid och såvitt framkommit finns 
ingen plan om att i närtid justera denna. 

Från att det tidigare var mest förekommande att vigslar skedde i på den plats kommunen erbju
der, i Hjos fall stadshuset, sker numera vigslar även på andra platser i större omfattning. Vigsel
förrättaren har i dessa fall möjlighet att direkt ta ut reseersättning av brudparet. 

Att brudpar väljer att ingå äktenskap i Hjo i stället för andra städer bör främja såväl besöksnä
ringen som verka positivt för kommunen ur ett rent allmänt marknadsföringsperspektiv. Under 
de tre senaste åren har knappt 70 par gifts borgligt i kommunen, det vill säga cirka 20 st om året. 

Även mot beaktande av att det är ett hedersuppdrag kan finnas skäl för kommunen att komplet
tera ersättningen till en nivå som bättre speglar den insats som vigselförrättaren gör. Jämförelse 
skulle då kunna göras med sammanträdesarvodet för förtroendevalda. 

Möjligheten till ersättning bör handla om tillfällen där nedlagt arbete eller tid bedöms överstiga 
den för en normal vigsel. Med normal vigsel avses närmast en vigselakt i stadshuset som utförs 
av kommunen anställd personal och under eller i direkt anslutning till ordinarie arbetstid. 

Utdr.i.gsbcstyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

forts Ks § 71 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-06-15 

I O (21) 

2022-150 

Med tanke på det antalet vigslar som sker i Hjo bedöms ersättningen inte har några nämnvärda 
effekter på kommunens ekonomi. Förvaltningen bedömer att kostnaden ryms inom budgetra
men för politikområde demokrati. I förslaget till riktlinje föreslås en kommunal ersättning som 
motsvarar som högst två timmars sammanträdesarvode i enlighet med Arvodesreglementet för 
förtroendevalda i Hjo kommun, bilaga A, 8 § p I - 2. 

Beslutsunderlag 

Kanslichefens skrivelse 2022-03-28. 
Arvodesreglemente för förtroendevalda. 

Justcrandes signatur Ucdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 72 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-06-15 

Vårbudget 2023 för Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- angivna verksamhets- och finansiella mål ligger till grund för vårbudgeten för 2023, 

I I (21) 

2022-56 

- ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå för 2023 fastställs enligt liggande förslag i 
vårbudget, 

- investeringsbudget och 5-årsplan för perioden 2023 - 2027 fastställs enligt föreliggande för
slag till vårbudget 2023 på sid 46, samt 

- skatteintäkternas storlek baseras på att nuvarande skattesats bibehålls, 21 :57 per skattekrona. 

Yrkande 
Petter Jönsson (L), Eva-Lott Gram (Kd), Britt-Marie Sjöberg (C) och Ann-Christine Fredriksson 
(M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Anteckning 
Pierre Robert Ryden (S), Jörgen Fransson (S), Merja Wester (S) och Kjell-Arne Green (S) deltar 
ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Enligt Hjo kommuns plan för budget- och budgetuppföljning ska kommunfullmäktige under juni 
månad fastställa vårbudget för nästkommande år. 

Vårbudgeten ska bl a innehålla: 
- övergripande finansiella mål, 
- justeringar i rullande investeringsplan på 5 år, samt 
- ekonomiska ramar fördelat på politikernivå. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens skrivelse 2022-06-08. 
Vårbudget 2023. 
Synpunkter från Vision i Hjo avdelning 150. 
Synpunkter från Lärarförbundet och Skolledarna. 

' 

'""""'~ 
Utdrags bestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 73 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-06-15 

12 (21) 

2022-95 

Budgetuppföljning 2, perioden januari-maj 2022 - Åtgärder med 
anledning av budgetuppföljning 2, 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt förvaltningen att inom samtliga politikområden, fortsätta 
att agera med återhållsamhet i allmänhet, samt att söka effektiviseringar och bespararingar inom 
politikområdet som inte hämmar den långsiktiga utvecklingen. Detta för att minska den samman
lagda budgetavvikelsen 2022 samt att förbättra förutsättningarna för budgetföljsamhet under 
2023. 

Yrkande 
Pierre Robert Ryden (S) yrkar avslag. 

Bes/utsgång 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Pierre Robert Rydens (S) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Protokollsanteckning 
Pierre Robert Ryden (S), Jörgen Fransson (S), Merja Wester (S), och Kjell-Arne Green (S): 

Med anledning av att utskick tertialprognos 2 skickades ut samma dag, timmar innan KS ska 
ta ett beslut så yrkar vi avslag. Vi ser att beslutsärenden som ev påverkar kommande bud
getår sänds ut i god tid. Helst samtidigt som KS-ärendena kommer ut digitalt. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har redovisat budgetuppföljning nr 2, vilken baseras på utfallet under årets första 
fem månader. Uppföljningen mynnade ut i en prognos för helåret 2022 som utvisar ett progno
stiserat överskott med 8,8 mnkr, vilket kan jämföras med ett budgeterat överskott om 11,0 
mnkr. Då underskottet i huvudsak beror på extra kostnader för placeringar etc. vilka förvalt
ningen har svårt att påverka på kort sikt ges förvaltningen inte några uppdrag om åtgärdsplaner 
utan i stället att verka för en långsiktig budgetföljsamhet. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2022-06-15 samt budgetuppföljning nr 2 2022. 

Skickas till 
Kommundirektör_ 
Ekonomichef 
Socialtjänstchef 
Skolchef 
Kultur-, turism- och fritidschef 
Samhällsbyggandschef 
Vård- och omsorgschef 

l\ 

Utd ragsbestyrkand c 
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Kommunstyrelsen 

Ks § 74 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-06-15 

Redovisning av uppdrag: Utredning av Guldkroksområdet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

13 (21) 

2021-45 

- godkänna förvaltningens utredning kring Guldkroksområdet och överlämna den till budgetbe
redningen, 

- förvaltningen omgående tillsätter extern kvalificerad kompetens och att detta finansieras ur 
investeringsmedel för 2022 i syfte att ta fram ett konkret förslag på innehåll, med tillhörande 
tidsplan och en kostnadsbild för utvecklingen av området, 

- den fördjupade utredningen med konkreta förslag ska presenteras för kommunstyrelsen sen-
ast i mars 2023 för att utgöra underlag i budgetprocessen inför 2024, samt 

- en delrapport avges till budgetberedningen under hösten 2022. 

Yrkande 
Catrin Hu I marker (M) anför ändringsyrkande om att i förvaltningens förslag till beslut ska andra 
att-satsen istället lyda: 

"förvaltningen omgående tillsätter extern kvalificerad kompetens och att detta finansie
ras ur investeringsmedel för 2022 i syfte att ta fram konkreta förslag, med tillhörande 
tidsplan och en kostnadsbild för utvecklingen av området", 

samt att ytterligare att-sats läggs till med innebörd att: 

"en delrapport avges till budgetberedningen under hösten 2022". 

Britt-Marie Sjöberg (C), Eva-Lott Gram (Kd), Hasse Nörgård (Sd) och Ann-Christine 
Fredriksson (M) yrkar bifall till Catrin Hulmarkers (M) yrkande. 

Pierre Robert Ryden (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag till förmån för eget yrkande om: 
"Att en fullstor hall med speakerbås, läktare och renoverad omklädningsutrymme samt 
andra behov i hallen är det första som tas fram av förvaltning och slutligen arkitekt och ska 
vara klar 2023-03-0 I. 

När det gäller utredning kring hela Guldkroksområdet utifrån dialoger och insamlat material 
från två års utredningen ska ny utredning i sin helhet vara klar 2024-03-0 I." 

Bes/utsgång 
Ordföranden ställer först förvaltningens förslag till beslut mot Pierre Robert Rydens (S) yrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Ordföranden ställer sedan Catrin Hulmarkers (M) ändringsyrkande under proposition och finner 
att kommunstyrelsen även bifaller detta. 

Utd ragsbestyrkande 
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Reservation 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-06-15 

14 (21) 

2021-45 

Pierre Robert Ryden (S), Jörgen Fransson (S), Merja Wester (S) och Kjell-Arne Green (S) reser
verar sig skriftligt mot beslutet enligt bilaga A. 

Sammanfattning 
Guldkroksområdet är Hjo kommuns nav och mötesplats för rörelse, motion och idrott på 
samma sätt som Kulturkvarteret utgör en mötesplats med kulturella förtecken . 1969 byggde Hjo 
kommun den första idrottshallen på Guldkroksområdet. Under årens lopp har området utveck
lats med ytterligare idrottshall, ny entre, tennishall, konstgräsplan, beachplan och actionpark. 

De senaste decennierna samhällsförändringar har påverkat människors sätt att betrakta idrott 
och motion och våra önskemål kring hur vi vill vara aktiva. I budgeten för 2020 fick förvaltningen 
i uppdrag att utreda behov och möjligheter på Guldkroksområdet i syfte att ta fram en plan för 
den fortsatta utvecklingen av området. Utredningen har en bred ansats och ett framtidsoriente
rat fokus på t illgänglighet för utövare och åskådare och flexibelt nyttjande av området för såväl 
organiserad som spontan rörelse, motion och idrott. 

Beslutsunderlag 
Kultur-, turism- och fritidschefens skrivelse 2022-05-23 . 
Förvaltningens utredning 2022-05-20 "Behov och möjligheter inför utvecklingen av Guldkroks
området" med bilagor. 

Skickas till 
Budgetberedningen 
Kommundirektör 
Kultur-, turism- och fritid 
Samhällsbyggnad 
Barn och utbildning 
HK Guldkroken 
Hjo tennisklubb 
IFK Hjo 

Utd ragsbestyrkand c 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-06-15 

15 (21) 

2021-227 

Redovisning av uppdrag: Utvärdering av hantering och beslut som 
togs under pandemin 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

- ta till sig rapporten, 

- översända den till kommunfullmäktige som information, samt 

- därefter lägga den till handlingarna. 

Yrkande 
Catrin Hulmarker (M) yrkar i tillägg att rapporten översändes som information till kommunfull
mäktige. 

Bes/utsgång 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag och Catrin Hulmarkers (M) til
läggsyrkande. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav i oktober 2021 förvaltningen i uppdrag att genomföra en utvärdering av 
hanteringen och beslut som togs under pandemin. Denna skulle återrapporteras i februari. Då 
pandemin dessvärre fortsatt pågick med påföljande restriktioner försköts tidpunkten framåt för 
att förvaltningen även skulle kunna ta med hanteringen som kom att ske efter årsskiftet. 

När detta skrivs är pandemin förvisso inte över. Merparten av restriktionerna togs dock bort 
under senvintern och tidig vår 2022 samtidigt som smittotalen dessbättre sjönk. Alla i befolk
ningen över tolv års ålder har erbjudits vaccinering mot viruset och det stora flertalet har nu er
hållit mellan två och fyra doser av vaccinet som skydd. Samtidigt har viruset muterat men vacci
nerna förefaller ännu så länge ge ett gott skydd mot död eller allvarlig sjukdom. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2022-06-07. 
Rapport "Utvärdering av hantering och beslut som togs under pandemin". 

Skickas till 
Kommundirektör 
Kommunfullmäktige 

\ 1\ 

Utdrags bestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

\ 

Ks § 76 2022-151 

Antagande av Hjo kommuns krigsorganisation 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Hjo kommuns krigsorganisation. 

Sammanfattning 
Krigsorganisationen togs fram tillsammans med respektive verksamhetschef. Den beskriver hur 
kommuner styrs under höjd beredskap, vilka särskilda lagar som reglerar kommunens arbete 
och med vilka mandat bemanning av krigsorganisationen kan ske. 

I krigsorganisationen finns så kallade nyckelbefattningar som föreslås krigsplaceras, reserveras, i 
händelse av höjd beredskap. Detta syftar till att behålla kompetenser som är essentiella för att 
fortsätta bedriva samhällsviktig verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Säkerhetsstrategens skrivelse 2022-04-19. 
Hjo kommuns krigsorganisation . 

Skickas till 
Säkerhetsstrateg 

' I 
I 

Utdragsbcstyrkandc 
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Ks § 77 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-06-15 

Firmatecknare för Hjo kommun 2022-06-15 - 2022-12-3 I 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

17 (21) 

2019-23 

- Hjo kommun tecknas av kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker (M) i förening med 
antingen kommundirektör Eva Ulfenborg, personalchef Pauline du Puy eller ekonomichef 
Lennart Andersson samt i de fall tecknandet avser köp/försäljning av fastigheter, även sam
hällsbyggnadschef Jonas Sjölin, 

- vid förfall för Catrin Hulmarker (M) tecknar kommunstyrelsens I :e vice ordförande 
Britt-Marie Sjöberg (C) kommunen i förening med antingen kommundirektör Eva Ulfenborg, 
personalchef Pauline du Puy eller ekonomichef Lennart Andersson samt i de fall tecknandet 
avser köp/försäljning av fastigheter, även samhällsbyggnadschef Jonas Sjölin, 

- deklarationer till Skatteverket undertecknas av antingen kommunstyrelsens ordförande 
Catrin Hulmarker (M), kommunstyrelsens l:e vice ordförande Britt-Marie Sjöberg (C), kom
mundirektör Eva Ulfenborg, personalchef Pauline du Puy eller ekonomichef Lennart 
Andersson i förening med personalhandläggare Caroline Jakobsson eller personalhandläggare 
Ewa F Thorstenson, dessa har också rätt att utse ombud för att lämna redovisningar i Skatte
verkets webtjänst, 

- leverantörsbetalningar via filöverföring till bankgirocentralen undertecknas av ekonom Josef 
Thorell, ekonom Stina Lennartson, ekonom Susann lngerhage eller ekonomichef Lennart 
Andersson, två i förening. Ekonomichef Lennart Andersson äger också rätt att utse ersättare 
för dessa i samband med semester och andra ledigheter, samt 

- utbetalningar via internetbank undertecknas av ekonom Ninous Lachin, ekonom Josef 
Thorell, ekonom Cecilia Österberg eller ekonomichef Lennart Andersson, två i förening. 
Ekonomichef Lennart Andersson äger också rätt att utse ersättare för dessa i samband med 
semester och andra ledigheter. 

Skickas till 
Catrin Hulmarker 
Britt-Marie Sjöberg 
Eva Ulfenborg 
Pauline du Puy 
Lennart Andersson 
Jonas Sjölin 
Caroline Jakobsson 
Ewa F Thorstenson 

Josef Thorell 
Stina Lennartson 
Susann lngerhage 
Ninous Lachin 
Cecilia Österberg 
Swedbank, Hjo (samt bilaga) 

Utdragsbestyrkande 
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2022-74 

Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2023-01-0 I - 2026-
12-3 I 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till avtal med Västra Götalandsregionen om Na
turbruksutbildningar att gälla från den I januari 2023. 

Sammanfattning 
Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra Götalandsreg
ionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på 
utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den skatteväxling som gjordes då. Sam
verkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller under 
perioden I januari 2019 till 3 I december 2022. 

VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för naturbruks
utbildningar att gälla från den I januari 2023. Ett antal dialoger har därefter förts och möjliga al
ternativ utretts i samarbete mellan VästKom och VGR. Det nya förslaget innebär i korthet att: 

- Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från I januari 2023 till den 31 december 
2026. 

- Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument. 
- Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna. 

I övrigt har inga principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal. 

Jämfört med det förslag som remitterades under våren 2022 har endast några tekniska juste
ringar gjorts i syfte att ytterligare förtydliga parternas ansvar och för att harmoniera texten med 
gällande regelverk. En skrivning har tillkommit i avtalet om att en utvärdering ska tillsättas så 
snart avtalet träder i kraft i syfte att lämna förslag på en modern och rättvis ekonomisk modell. 
Detta eftersom några kommuner under remissrundan framförde att det ekonomiska utfallet bli
vit orättvist. Regionfullmäktige godkände avtalet den 24 maj 2022. 

Beslutsunderlag 
Skolchefens skrivelse 2022-06-08. 

Skickas till 
regionstyrelsen@vgregion .se 

Utdragsbestyrkand c 
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2022-136 

Samråd enligt miljöbalken för solcellsanläggning i Hjo och Skövde 
kommuner 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom samhällsbyggnadschefens förslag till yttrande 
2022-06-09 från Hjo kommun gällande samråd enligt miljöbalken för solcellsanläggning i Hjo och 
Skövde kommuner. 

Sammanfattning 
Företaget OX2 AB genomför samråd gällande ansökan om solcellsanläggning inom fastigheterna 
Skövde Djursätra 2: 18, Skövde Djursätra 3: 14, Skövde Djursätra 4:2, Skövde Djursätra 4:4, 
Skövde Värsås-Kivenäbben I :6, Skövde Värsås-Kivenäbben I: I 0, Skövde Värsås-Kivenäbben 2: I, 
Skövde Bruntorp 5: I, Hjo Ekåsen 2: I och Hjo Hamrum 12: I i Hjo och Skövde kommuner, 
Västra Götalands län. 

Den planerade verksamheten avser solenergianläggning med förväntad en installerad effekt om 
ca 127 MW med en årlig produktionskapacitet på ca 127 GWh. Verksamhetsområdets totala 
areal är ca 200 hektar. Anläggningen delas in i åtta friliggande inhägnader, totalt 148 hektar, inom 
vilka solenergianläggningen och tillhörande anläggningar i form av solpaneler, växelriktare, trans
formatorstationer, mottagningsstationer, ställverk, markförlagda kablar, tillfartsvägar, contain
rar/bodar för materialförvaring mm. avses etableras. Ansökan avser en icke permanent anlägg
ning, med en teknisk livslängd på 40 år. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2022-06-13 samt förslag till yttrande 2022-06-09. 
WSP:s samrådshandlingar 2022-06-17. 

Skickas till 
OX2 AB, korsberga@ox2.com 
WSP AB, ida.davidsson@wsp.com 
Samhällsbyggandschefen 

Utd ragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-06-15 

- Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2022-04-28. 

- Samordningsförbundet Skaraborg: Protokoll 2022-04-04. 

- Miljönämnden Östra Skaraborg: Protokoll 2022-05-04. 

- Hjo Energi AB: Protokoll från årsstämma 2022-05-12. 

- Hjo Energi AB: Protokoll från konstituerande sammanträde 2022-05- 12. 

- Hjo Energi Elhandel AB: Protokoll från årsstämma 2022-05-12. 

- Hjo Energi Elhandel AB: Protokoll från konstituerande sammanträde 2022-05-12. 

- AB Hjo Småindustrier: Protokoll från årsstämma 2022-05-12. 

- AB Hjo Småindustrier: Protokoll från konstituerande sammanträde 2022-05-12. 

- Sveriges kommuner och regioner: Sammanträdesplan 2023 . 

- Avfall & Återvinn ing Skaraborg: Direktionens protokoll 2022-05-23 . 

- Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens protokoll 2022-05-24. 

20 (21) 

- Hjo kommuns reviderade vision: Sammanställning av inspel genom medborgardialoger (2020-
57). 

- Miljönämnden Östra Skaraborg: Protokoll 2022-06-0 I. 

Utd ragsbestyrkande 
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21 (21) 

2022-32 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Besluts datum Ärende Delegat 
2022-01-1 I - Beslut med anledning av Covid-19 fattade via direkt Rektor 
2022-01-18 vidaredelegation från kommunstyrelsen 
2022-04-19 - Utse beslutsattestanter och ersättare för dessa Vård- och omsorgschef 
2022-05-30 Skolchef 
2022-04-25 - Föreningsbidrag KTF-chef 
2022-05-05 
2022-04-27 - Tillfällig markupplåtelse för marknad etc Chef gata/park 
2022-06-08 
2022-05- I O - Beslut om skolskjuts vid växelvis boende Trafikplanerare 
2022-06-08 
2022-05-17 - Beslut om skolskjuts vid särskilda skäl Trafikplanerare 
2022-06-07 
2022-05-19 Stadigvarande serveringstillstånd - Allmänhet, slu- Ordförande KsBu 

tet sällskap 
2022-06-02 268 beslut maj 2022 Arbete och socialtjänst 
2022-06-02 136 beslut maj 2022 Resurs/bistånd 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga A, Ks 74/22 

Skriftlig reservation angående Guldkroksutredningen. 

Vi anser det förvånande att utredningen tagit 2 år när det gäller resultatet. Det finns i underlaget 

brister på flera saker. Vi är ytterst tveksamma till att en ny utredning, på utredningen kan bli klar 

innan mars månad 2023. Huruvida utredningen är politisk styrd vet vi inget om. Vi har under tidens 

gång frågat efter resultat? Men tyvärr ingen information! 

I utredningen ser vi att det saknas utvecklingsfrågor kring miljön och bilburen ungdom. 

Laddningsstationer för cyklar, sparkcyklar och bil. Samt enklare återvinningsstationer. 

Förvaltningen föreslår i sin utredning att bygga om och till idrottshallarna utreds. Varför det inte har 

gjorts under två års tid av utredning är förvånande. Det var väl det som var förväntat. 

Utredningen borde varit klar tidigare. Vi Socialdemokrater vill att man utgår från en fullstor hall med 

läktare och speakerbås och som är fullt anpassad och tillgänglig för alla i första hand. Viktigt att 

området är anpassat för funktionshindrade. Samt räknar in bemanning som krävs 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. 

Vi har inget emot att Guldkroksområdet i sin helhet i dialog fortsätter diskuteras och utreds. 

Vi anser det är viktigt att tilltron och verktygen finns för de aktiva i hallarna. Om inget görs så tappar 

idrottsrörelsen i Hjo många ledare, kommande ledare som bl.a. fostrar barnen i grupp där man 

respekterar varandra trots vissa olikheter. 

Hjo 2022-06-15 

Pierre Robert Ryden, Jörgen Fransson, Merja Wester, Kjell -Arne Green 

Socialdemokraterna i Hjo 


