
tJ HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-05-29 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Plats och tid Harren, Stadshuset, kl 15.00 - 17.10 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Ledamöter 

Catrin Hulmarker (M), ordförande 
Britt-Marie Sjöberg (C) 
Petter Jönsson (L) 

Eva-Lott Gram (Kd) 
Pierre Robert Ryden (S) 

Bodil Hedin (S) 
Hasse Nörgård (Sd) 

Marie Berg, verksamhetsutvecklare samhällsbyggnad, §§ 24 
Svante Andren, samhällsbyggnadschef, § 24 

Klas Kronqvist, projektingenjör, § 24 
Lennart Andersson, ekonomichef, § 24 

Lisbeth Göthberg, kommundirektör 
Thomas Lindberg, kanslichef 

Pierre Robert Ryden (S) 

Stadshuse }2019-06- 19 

ANSLAG 

Paragrafer 22 _ 3 0 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom protokollets publicering på kommunens anslagstavla. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Protokollet publiceras 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 

2019-05-29 

2019-06-20 
Förvarlngsplats för prata- S 
kallet tadshuset, Hjo 

Protokollet tas ned 2019-07-12 

Sidan 
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Val av protokollsjusterare 

Allmänna utskottets beslut 

2 (10) 

Allmänna utskottet beslutar att utse Pierre Robert Ryden (S) att tillsammans med ordföran
den justera dagens protokoll. 

Utdragsbestyrkan de 
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Dagordning 

Allmänna utskottets beslut 
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Allmänna utskottet beslutar att lägga till föredragning av beredningsärendet "Vårbudget 
2020", beredningsärendet "Idrottshall nya skolan vid Lundbyområdet" och beredningsärendet 
"Syskonen Edit, Erik och Carl Molanders, samt Nils-Eric Johansson från Stora Röå fond" samt 
i övrigt fastställa dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 
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lnformationsärenden och föredragningar 

Ks-uppdrag: Utredning kring äldres möjlighet att äta på skolor i ytterområden 

Föredragande: Verksamhetsutvecklare samhällsbyggnad Maria Berg 

Pågående projekt: 

- Nya F-6-skolan 

- Bro över Tidan i Blixtorp 

- Tillbyggnad Centralköket Guldkrogsskolan 

- Korsberga och Hammarskolan mindre reparationer 

- VA Serviser byts i samverkan med Hjo Energi samt i 

- Nya serviser i samband med expansion av några industritomter 

- Byte av vattenmätare under en treårsperiod 

- Kvarngatan 

- Sanna 

Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren och projektingenjör Klas Kronqvist 

Vårbudget 2020 

Föredragande: Ekonomichef Lennart Andersson 

Utdragsbestyrlca nde 
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Bered ni ngsärenden 

- T olkförmedling Väst: Årsredovisning 2018 

- Kommunikationsstrategi för Hjo kommun 

- Upplösande av Stiftelsen Wallin-Almbergska fonden 

- Revidering kommunstyrelsens delegationsordning 

- Vårbudget 2020 

- Idrottshall nya skolan vid Lundbyområdet 
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- Syskonen Edit, Erik och Carl Molanders, samt Nils-Eric Johansson från Stora Röå fond 

'""'"~" ·•·~ (2_ __ .. . 
Utdragsbestyrkande 
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Hjo kommuns miljöpris 2019 

Allmänna utskottets beslut 
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2019-183 

Allmänna utskottet beslutar att 2019 års miljöpris tilldelas Ladies Circle 155, Hjo Guldkroken. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige instiftade 2016 ett årligt miljöpris i Hjo kommun för att uppmuntra insat
ser som medverkar till att minska miljöpåverkan, främja livskvaliteten för Hjoborna och bidra 
till en mer hållbar kommun. Priset består av 5 000 kronor samt diplom. Pristagare tillkännages 
på Världsmiljö-dagen den 5 juni och tilldelas priset vid firandet av Sveriges Nationaldag den 6 
juni. Tre förslag på pristagare inkommit. Nomineringskommitten föreslår att årets miljöpris 
tilldelas Ladies Circle 155, Hjo Guldkroken, med följande motivering: 

"Om vi ger våra kläder ett längre liv genom att laga dem eller återanvända dem istället for att köpa 
nytt, så tar vi ett litet steg mot en hållbarare konsumtion. Ladies Circle gör detta möjligt for Hjoborna 
genom att varje höst och vår arrangera Klädbytardagar. Klubben gör detta helt ideellt och överskottet 
går till olika välgörenhet.sorganisationer. Alla som köper och säljer under dagen bidrar till minskade ut
släpp av växthusgaser och gifter samt minskad vattenforbrukning i delar av världen där detta är en 
bristvara. Klädbytardagen skapar nytta och glädje både for Hjoborna och for människor och miljöer 
långt utanfor vårt lands gränser." 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2019-05-06. 
Inkomna nomineringar. 
Stadgar för Hjo kommuns miljöpris. 

Skickas till 
Hållbarhetsstrateg 

Utdragsbestyrkande 
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Hjo kommuns idrotts/fritidspris 2019 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att 2019 års idrotts/fritidspris tilldelas Malin lngsten. 

Sammanfattning 
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2019-184 

Hjo kommun delar årligen ut ett idrotts- och fritidspris. ldrottsrådet utser pristagare bland de 
som nominerats. Priset delas ut för att uppmuntra särskilt värdefulla, viktiga och uppskattade 
insatser inom idrotts- och fritidsområdet. Priset består av 5 000 kronor samt diplom. Prista
gare tillkännages och tilldelas priset i samband med firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni. 
2019 har tretton nomineringar inkommit. ldrottsrådet föreslår att årets idrotts- och fritidspris 
tilldelas Malin lngsten, med följande motivering: 

"Malins formåga att bemöta gäster och medlemmar på Hökensås golfklubb betyder väldigt mycket for 
verksamheten. Hon har en sällsynt formåga att skapa trivsel omkring sig." 

Jäv 
I beslutet har inte Britt-Marie Sjöberg (C) deltagit. 

Beslutsunderlag 
Kultur-, turism- och fritidschefens skrivelse 2019-05-20. 
Inkomna nomineringar. 
Bestämmelser för Hjo kommuns idrottspris. 

Skickas till 
Kultur-, turism- och fritid 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Hjo kommuns kulturpris 2019 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att 2019 års kulturpris tilldelas Sällskapet S/S Trafik. 

Yrkande 
Bodil Hedin (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Sammanfattning 
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2019-185 

Hjo kommundelar årligen ut ett kulturpris. Konst- och kulturrådet utser pristagare bland de 
som nominerats. Det riktar sig till skilda konstnärliga områden som litteratur, musik, konst, 
konsthantverk, teater eller annan jämförbar konstart eller andra kulturella områden, exempel
vis bildningsverksamhet, hembygdsvård och naturvård. Priset består av 5 000 kronor samt di
plom. Pristagare tillkännages och tilldelas priset på i samband med firandet av Sveriges national
dag den 6 juni. 2019 har fem nomineringar inkommit. Kulturrådet föreslår att årets kulturpris 
tilldelas Sällskapet S/S Trafiks vänner, med följande motivering: 

"För sitt ideella arbete under nästan 50 års tid med att rädda, restaurera och bevara ångbåten S/S 
Trafik. Föreningens fantastiska arbete har resulterat i att S/S Trafik idag är en av Sveriges bäst beva
rade ångbåtar, K-märkt, prisbelönt och till mångas glädje - i trafik." 

Beslutsunderlag 
Kultur-, turism- och fritidschefens skrivelse 2019-05-20. 
Inkomna nomineringar. 
Bestämmelser för Hjo kommuns kulturpris. 

Skickas till 
Kultur-, turism- och fritid 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkan de 
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Lönerevision 2019 för kommundirektören 

Allmänna utskottets beslut 
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2019-164 

Allmänna utskottet beslutar att revidera kommundirektörens lön till 71 500 kr/månad. Den 
nya lönen avser 2019 års löneläge och gäller från och med I april 2019. 

Sammanfattning 
Kommundirektörens lön ska i enlighet med anställningsavtalet revideras en gång per år och 
detta skall ske i anslutning till övrig personals revideringstillfålle. 

Skickas till 
Kommundirektör Lisbeth Göthberg 
Personalenheten 

Utdragsbescyrkande 
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Anmälningsärenden 

- Skaraborgs kommunalförbund: Styrelseprotokoll 2019-03-29. 

- Kollektivtrafiknämnden: Protokoll 2019-05-13. 

- AB Hjo Småindustrier: Protokoll vid årsstämma 201905-16. 

- AB Hjo Småindustrier: Protokoll vid konstituerande sammanträde 2019-06-16. 

- Avfallshantering Östra Skaraborg: Protokoll 2019-05-20. 

- Skaraborgs kommunalförbund: Styrelseprotokoll 2019-05-10. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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