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2020-05-20

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Plats och tid

Fullmäktigesalen, Stadshuset, kl. 13.15 - 15.45

Beslutande

Ledamöter

Catrin Hulmarker (M), ordförande
Britt-Marie Sjöberg (C)
Petter Jönsson (L)
Eva-Lott Gram (Kd)
Pierre Robert Ryden (S)
Bodil Hedin (S), §§ 15 - 17
Hasse Nörgård (Sd)
Övriga deltagande

Mari-Louise Brage, skolchef, § 17
Klas Kronqvist, projektingenjör, § 17
Christer Svensson, kultur-, turism- och fritidschef, § 17
Mattias Persson, fritidsutvecklare, § 17
Klara de Boer, verksamhetsutvecklare, § 17
Lennart Andersson, ekonomichef, § 17
Eva Ulfenborg, kommundirektör
Thomas Lindberg, kanslichef

Utses att justera

Pierre Robert Ryden (S)

06-10

Justeringens plats och tid

Underskrifter
Paragrafer

I5 _ 2I

ANSLAG
Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom procokollets publicering på kommunens anslagstavla.
Organ

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2020-05-20

Protokollet publiceras

Förvaringsplats för proto-
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KsAu § 15

Val av protokollsjusterare
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att utse Pierre Robert Ryden (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Utdrags bestyrkan de
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Dagordning
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att fastställa dagordningen.

Utdragsbestyrkande
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Informationsärenden
-

Ekonomi Barn och utbildning

Föredragande: Sko/chef Mari-Louise Brage
-

Pågående projekt

Föredragande: Projektingenjör Klas Kronqvist
-

Information från personalområdet

Föredragande: Kommundirektör Eva U/fenborg
-

Pågående process kring revidering av kommunens bidrag till föreningar

Föredragande: Kultur-, turism- och fritidschef Christer Svensson och fritids utvecklare Mattias
Persson
-

Barn- och ungdomspolitiska arbetet

Föredragande: Verksamhetsutvecklare Klara de Boer
-

Vårbudget 2021

Föredragande: Ekonomichef Lennart Andersson

Q_
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2020-146

Hjo kommuns idrotts- och fritidspris 2020
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att 2020 års idrotts- och fritidspris tilldelas Tommy Thorsen.

Sammanfattning
Hjo kommundelar 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. 2020
års pristagare kommer att kontaktas när beslutet är fattat av allmänna utskottet. 2020 har nio
nomineringar inkommit. ldrottsrådet föreslår att årets idrotts- och fritidspris tilldelas Tommy
Thorsen med följande motivering:
'Tommy Thorsen har vikt många frivilliga timmar åt Blikstorps AIK, både som spelare och ledare.

Han har de senaste 28 åren varit kassör och även varit ordförande i olika omgångar. Tommy har
varit en viktig pjäs när det gäller utvecklingen av Folkets Hus i Blikstorp som blivit Blikstorps AIK:s
nya hemvist Där har han lagt ner otaliga timmar som målare, snickare, grönyteläggare med mera.
Tommy har även varit drivande när det gäller tennisbanan och startat upp tennisskola på sommarloven. Han är en foreningsledare med stort F som betyder enormt mycket for Blikstorp."

Beslutsunderlag
Kultur-, turism- och fritidschefens skrivelse 2020-05-10.
Inkomna nomineringar.

Skickas till
Kultur-, turism- och fritid

Utdragsbestyrkande
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2020-147

Hjo kommuns kulturpris 2020
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att 2020 års kulturpris tilldelas Per-Göran Ylander.

Sammanfattning
Hjo kommun delar 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, exempelvis bildningsverksamhet, hembygdsvård och naturvård. Priset består av 5 000 kronor samt
diplom. 2020 års pristagare kontaktas när beslutet är fattat av allmänna utskottet. Pristagarna
presenteras på kommunens hemsida den 6 juni. 2020 har fyra nomineringar inkommit. Kulturrådet föreslår att årets kulturpris tilldelas Per-Göran Ylander med följande motivering:

"Hjo hembygdsfårening vill ly~a den stora kulturinsats som Per-Göran Ylander gjort och gör på det
ideella planet Han är mannen bakom de två utställningar om stadens historia som visas i Kulturkvarteret Många timmar av funderingar, research, letande av material och genomfarande ligger
bakom detta. Per-Göran genomfor varje år ett antal guidade turer i staden får olika grupper med
varierande teman. Ett antal föredrag och föreläsningar har han genomfart och kommer att genomfara med ett stort antal åhörare från såväl Hjo som många andra orter. Under 2019 gav han ut
boken "I Hjo kan allt hända" och det blir säkert en uppföljare inom de närmaste åren. Han har ett
mycket stort engagemang får Hjo och brinner får att sprida kunskap om staden. Detta gäller även
utsmyckning i staden där han ligger bakom många av de synliga bevis som vi alla kan beskåda. PerGöran är ett lysande exempel på att en lång anställning i kommunen kan fortsätta på ett ideellt
plan. Med en energi som få bidrar han verkligen till att sätta Hjo på kartan till gagn för såväl våra
invånare som besökare från när och fiärran."

Beslutsunderlag
Kultur-, turism- och fritidschefens skrivelse 2020-05-10.
Inkomna nomineringar.

Skickas till
Kultur-, turism- och fritid

Utdragsbestyrkande
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2020-139

Hjo kommuns miljöpris 2020
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att 2020 års miljöpris tilldelas Jenny Johansson, Rekoringen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige instiftade 2016 ett årligt miljöpris i Hjo kommun för att uppmuntra insatser 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. Fem förslag på pristagare inkommit. Nomineringskommitten föreslår att årets
miljöpris tilldelas Jenny Johansson, Rekoringen, med följande motivering:

'Jenny har varit med från början och utvecklat REKO-ringen i Hjo. Hennes stora engagemang har
lett till att medvetna konsumenter kopplas samman med lokala /ivsmedelsproducenter. Det ger hopp
och möjlighet for små producenter att nå ut med sina varor till kunder som forstår och uppskattar
värdet av närproducerad mat Reko-ringen är ett utmärkt exempel på hur vi kan ta steget mot morgondagens mer hållbara måltider. Jenny sköter sitt uppdrag med tålamod, glädje och finess och hon
är värd en eloge for sina insatser!"

Beslutsunderlag
Kommundirektörens skrivelse 2020-05-06.
Inkomna nomineringar.

Skickas till
Hållbarhetsstrateg

Justerandes signatur
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Beredningsärende
-

Delegationsordning, revidering

Utdragsbestyrkande
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