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Kommunstyrelsens allmänna utskott 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Digitalt distansmöte, kl I 0.30 - I 0.45 

Ledamöte r 

Catrin Hulmarker (M), ordförande 

Britt-Marie Sjöberg (C) 
Petter Jönsson (L) 
Eva-Lott Gram (Kd) 

Pierre Robert Ryden (S) 
Bodil Hedin (S) 
Hasse l'Jörgård (S6J 

Se sidan 2 

Pierre Robert Ryden (S) 
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ANSLAG 
Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom protokollets publicering på kommunens anslagstavl.1, 
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Eva Ulfenborg, kommundirektör 

Thomas Lindberg, kanslichef 
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KsAu § 22 

Val av protokollsjusterare 

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

Utdragsbestyrkande 
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KsAu § 23 

Dagordning 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att fastställa dagordningen. 

~ ----'---. >-------

Utdragsbestyrkand e 
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Hjo kommuns miljöpris 2021 

Allmänna utskottets beslut 
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2021-184 

Allmänna utskottet beslutar att 2021 års miljöpris tilldelas Naturskyddsföreningen i Hjo. 

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 ska gå till ett företag verksamt i Hjo kommun eller till en
skilda personer/organisationer/sammanslutningar med anknytning till Hjo kommun. Kommu
nala verksamheter eller tjänstemän inom Hjo kommun kan inte nomineras. 

Priset består av 5 000 kronor samt diplom. I år har nomineringstiden förlängts till den 20 au
gusti och priset delas ut vid invigningen av Kulturveckorna den I I september. Av fem nomi
neringar så föreslår nomineringskommitten att årets miljöpris tilldelas Naturskyddsföreningen 
i Hjo, med följande motivering: 

"Naturskyddsföreningen i Hjo arbetar for att öka Hjobornas kunskap om en hållbar framtid. De del
tar aktivt och ideellt vid olika arrangemang som ordnas i Hjo och arrangerar även egna kvarterskväl
lar och kurser på olika teman. Ett exempel är sommarens utbildningstillfälle i Hjoåns dalgång kring 
invasiva, främmande växter och hur vi kan minska deras skadliga framfart i naturen. Särskilt viktiga 
insatser gör Naturskyddsforeningen inom området ängsskötsel. Blommor, fiärilar, humlor - ja, alla 
möjliga pollinerare får sina levnadsforutsättningar förbättrade tack vare Naturskyddsföreningens ar
bete i Hjo, vilket också gynnar oss människor." 

Beslutsunderlag 
Kommundirektörens skrivelse 2021-08-24. 
Inkomna nomineringar. 

Skickas till 
Hållbarhetsstrateg 

Utdragsbestyrkandc 
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Hjo kommuns kulturpris 2021 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att 2021 års kulturpris tilldelas Siewert Andersson. 

Sammanfattning 
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2021-192 

Hjo kommun delar årligen ut ett kulturpris för särskilt värdefulla insatser inom konstnärliga 
områden som litteratur, musik, konst, konsthantverk, teater eller annan jämförbar konstart. 
Andra kulturella områden som bildningsverksamhet, hembygdsvård och naturvård kan även 
komma ifråga. Priset består av 5 000 kronor samt diplom. 
Pristagare tillkännages och utdelas vanligtvis vid firandet av Sveriges Nationaldag den 6 juni. I 
år har nomineringstiden förlängts till den 20 augusti och priset delas ut I I september vid in
vigningen av Hjo Kulturveckor. Sju förslag på pristagare har inkommit. Konst- och kulturrådet 
föreslår att årets kulturpris tilldelas Siewert Andersson, med följande motivering: 

"Människor, miljöer, aktiviteter och fenomen har han forevigat med sin kamera genom åren. Vid si
dan av detta har han också samlat och bevarat foton från andra fotografer med anknytning till vår 
kommun. En stor skatt som han generöst delat med sig på olika sätt. De kvällar då han visat Hjobil
der på Park har alltid lockat fulla hus. På detta sätt har han bidragit till att fora kunskapen om vår 
stad och människorna som levt här genom åren vidare. Pristagaren har också tack vare sina stora 
kunskaper om och sin passion for ett visst 60-tals band kunnat bjuda på underbara foreställningar 
där vi kunnat njuta av musik, bild och berättelser om Beatles. Sist men inte minst är han också en av 
initiativtagarna till Rock mot Cancer - en välbesökt, uppskattad och fantastisk musikupplevelse som 
gått av stapeln i Hjo Stadspark under många år där alla intäkter går till Cancerfonden." 

Beslutsunderlag 
Kultur-, turism- och fritidschefens skrivelse 2021-08-31. 
Inkomna nomineringar. 

Skickas till 
Kultur-, turism- och fritid 

Utdragsbestyrkande 
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Hjo kommuns idrotts- och fritidspris 2021 

Allmänna utskottets beslut 
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2021-193 

Allmänna utskottet beslutar att 2021 års idrotts- och fritidspris tilldelas Ulf Pettersson. 

Sammanfattning 
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 uppskat
tade insatser inom idrotts- och fritidsområdet. Priset består av 5 000 kronor samt diplom. 
Fyra nomineringar har inkommit. ldrottsrådet föreslår att årets idrotts- och fritidspris tillde
las Ulf Pettersson med följande motivering: 

"Ulf Pettersson nomineras for den insats han gjort for basketspelande ungdomar i Hjo sedan 2013 
då Hjo Thunder skapades. Hjo Thunder har aldrig varit med i något seriespel och kan definitivt inte 
tävla med satsande basketföreningar, men alla som tycker att det är skoj med basket har varit väl
komna att träna med Hjo Thunder två gånger i veckan i många år nu. Träningarna har varit öppna 
for alla, och både killar och tjejer i alla åldrar har spelat tillsammans. Det har varit en härlig syn att 
stå bredvid och se träningar med kvinnor och män i medelåldern spela ihop med unga killar och tje
jer i olika storlekar. Ålder, bakgrund och kön har inte spelat någon roll utan alla spelar ihop och äls
kar basket. Trots egna vuxna barn har Ulf fortsatt engagera sig och gjort det möjligt for alla att ut
öva en sport tillsammans oavsett om man har stor eller liten talang." 

Beslutsunderlag 
Kultur-, turism- och fritidschefens skrivelse 2021-08-31. 
Inkomna nomineringar. 

Skickas till 
Kultur-, turism- och fritid 

Utdragsbestyrkande 


