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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

1

Sammanträdesdatum

2011-03-07
Kommunfullmäktige

Medborgarhuset Park, kl 18.30 - 20.35

Plats och tid

Beslutande

Se sidan två

Övriga deltagande

Birgitta Swenson (S), förtroendevald revisor
Anne-Marie Fredriksson (M), förtroendevald revisor
Leif Lundgren (Fp), förtroendevald revisor
Annelie Johansson (S), förtroendevald revisor
Staffan Claar (Kd), förtroendevald revisor
Alf-Göran Waldenvik, kommunchef
Edvin Ekholm, kommunsekreterare

Utses att justera

Lars-Erik Sondell (C)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset, 2011-03- 09

Bertil Ask (S)

Underskrifter
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Justerare

98 - 109

Edvin Ekholm
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Ordförande

Paragrafer
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Lars-Erik Sondell

Bertil Ask

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag,
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2011-03-07

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

2 O11-O3 -10

Datum för
anslags nedtagande

l
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fTu:m~trens
Christina Grahn

2010-04-01
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
SammantrMesdatum

2011-03-07

Kommunfullmäktige
Beslutande

Michael Kihlström (Kd), ordförande
Knut Indebetou (M)
Gert Franzen (C)
Petter Jönsson (Fp)
Catrin Hulmarker (M), §§ 98 - 103, 105 - 109
Ewa F Thorstenson (M)
Claes Hagström (S)
Eva-Lott Gram (Kd)
Pierre Ryden (S)
Fredrik Bellino (V)
Jaan Kello (M), §§ 101 - 109
Britt Marie Sjöberg (C)
Björn Fredeby (M)
Rune Larsson (M), §§ 98 - 103, 105 - 109
Roger Krona (S)
Anna Johansson (M)
Inga Lill Aidi (S)
Christer Haagman (Mp)
Kerstin Lindell (Fp)
Lars-Erik Sondell (C)
Bertil Ask (S)
Benkt-Eric Lindh (Fp)
Göran Svensson (M)
Kjell-Arne Green (S)
Bo Svensson (S)
Liselotte Karlsson (S)
Anders Tornblad (Mp)
Blin Thornblad (Mp)
Bodil Hedin (S)
Björn Bröne (Fp)
Jeannette Berglund (M), §§ 98 -103, 105 - 109
MeIja Wester (S)
Lasse Aigård (Sd)
Tjänstgörande ersättare

David Eliasson (C) för Britt-Marie Sjöberg (C)
Malin Carlbom (M) för Anna Johansson (M)
Kurt Planmo (S) för Inga-Lill Aidi (S)
Göran Banck (Mp) för Christer Haagman (Mp)
Sture Anderson (Fp) för Kerstin Lindell (Fp)
Marie Lindberg-Andersson (S) för Bo Svensson (S)
Ann-Christine Fredriksson (M), för Jaan Kello (M) §§ 98 - 100
Lars Glad (M) för Rune Larsson (M), § 104

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SammantrMesdatum

2011-03-07
Kommunfullmäktige

Kf§ 98
Justerare och fastställande av tid för justering
Lars-Erik Sondell (C) och Bertil Ask (S) utses att tillsammans med ordföranden
justera protokollet.

Till ersättare utses Ewa F Thorstenson (M) och Roger Krona (S).
Justeringstid: Onsdag 9 mars 2011, k1.16.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-03-07

Kommunfullmäktige
Kf§ 99

Dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till dagordning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-03-07

Kommunfullmäktige
Kf § 100

Information
Information om de förtroendevalda revisorernas arbete.
Birgitta Swenson (S), ordfärande i revisionen
Information om tekniska utskottets arbete
Lars Glad (M), ordfärande i tekniska utskottet

Utdragsbestyrkande

5

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
SammantrMesdatum

2011-03-07

Kommunfullmäktige
Kf § 101

Allmänpolitisk debatt
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera den allmänpolitiska debatten till dagens
protokoll.

Yttranden
Catrin'Hulmarker (M), Pierre Ryden (8), Petter Jönsson (Fp), Gert Franzen (C),
Anders Tomblad (Mp), Eva-Lott Gram (Kd), Fredrik Bellino (V), Ewa F Thorstenson (M) och Marie Lindberg-Andersson (8) yttrar sig.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-07

Kommunfullmäktige
Kf § 102

2010-710

Plan vid extraordinära händelser i Hjo kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
anta reviderad plan vid extraordinära händelser för Hjo kommun, samt
anta, enligt särskild förteckning, till planen bilagda handlingar i befintligt
skick.

Yrkanden
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
anta reviderad plan vid extraordinära händelser för Hjo kommun, samt
anta, enligt särskild förteckning, till planen bilagda handlingar i befintligt
skick.

Yrkanden
Christer Haagman (Mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Bakgrund
Hjo kommun upprättade under pågående mandatperioden en Plan vid extraordinärhändelse (senast uppdaterad 2007-02-14). Enligt Lagen (2006:544) ska kommunen fastställa en plan vruje ny mandatperiod. Verksamheterna har övat och
upprättat en risk- och sårbarhetsanalys. Med utgångspunkt av detta har en reviderad plan tagits fram. Till planen hör ett antal bilagor enligt en särskild bilageförteckning. Dessa bilagor ska enligt planen "uppdateras vid behov och ses över
minst en gång årligen".

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-07
Kommunfullmäktige
forts Kf § 102

2010-710

Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höj d beredskap syftar till att kommuner och landsting
ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissi
tuationer i fred. Kommuner och landsting ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.
I lagens andra kapitel 1 § anges att kommuner och landsting ska analysera vilka
extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av
arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Kommuner och landsting ska vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer rar
meddela närmare föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt planer för hanteringen av extraordinära händelser.
Handling
Kommunchefens skrivelse 2011-01-20 samt förslag till plan vid extraordinär händelse för Hjo kommun, med bilageförteckning och bilagor.
Delges
Säkerhetssamordnaren
Ks/förvaltning
Länsstyrelsen
Miljöförvaltningen Östra Skaraborg
Avfallshantering Östra Skaraborg
Räddningstj änsten Östra Skaraborg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-07

Kommunfullmäktige
Kf§ 103

2011-35

Hjo kommuns avgiftstaxa för vård och omsorg

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad avgiftstaxa för vård och omsorg.

Yrkanden
Ewa F Thorstenson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förvaltningens
förslag till reviderad avgiftstaxa för vård och omsorg.

Bakgrund
Hjo kommuns avgiftstaxa för vård och omsorg måste revideras då förvaltningen
föreslår en rad ändringar i de insatser som erbjuds inom vård och omsorg.
Förvaltningen har gjort en översyn av kommunens socialpsykiatri samt utarbetat
förslag till förändringar i verksamheten. Förvaltningen föreslår att insatsen boendestöd och dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade införs i kommunens
riktlinjer för biståndshandläggning. Förvaltningen föreslår att dessa insatser ska
vara avgiftsfria. Förutsatt att kommunstyrelsen fattar beslut om att införa de båda
insatserna i riktlinjer och delegeringsordning bör även avgiftstaxan anpassas därefter.
Förvaltningen har också utarbetat nya riktlinjer för anhörigstöd utifrån en ändring
i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001 :453). Enligt de nya riktlinjerna ska biståndshandläggarna kunna bevilja anhörigstöd som en biståndsinsats. Förvaltningen har
utarbetat ett förslag till revidering av avgiftstaxan utifrån de nya riktlinj erna för
anhörigstöd.
Förvaltningens förslag till revideringar är inskrivet i bifogat förslag till avgiftstaxa
(tidigare lydelse i genomstruken text ny lydelse i kursiv stil).

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-07
Kommunfullmäktige
forts Kf § 103

2011-35

Handling
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2011-01-20 samt förslag till reviderad avgiftstaxa för vård och omsorg.
Delges
Vård och omsorgschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-07
Kommunfullmäktige
Kf § 104

2010-734

Remiss från länsstyrelsen gällande ansökan om miljöfarlig verksamhet, gruppstation för vindkraftverk väster om Norra Fågelås
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka etableringen av vindkraftparken på Hökensås i Norra Fågelås i Hjo kommun.
Yrkanden
Pierre Ryden (S), Fredrik Bellino (V), Anders Tornblad (Mp), Björn Bröne (Fp),
Eva-Lott Gram (Kd), Lars-Erik Sondell (C) och Knut Indebetou (M) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Jäv
Catrin Hulmarker (M), Rune Larsson (M) och Jeanette Berglund (M) deltar inte i
ärendets handläggning p.g.ajäv.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka etableringen av vindkraftparken på Hökensås i Norra Fågelås i Hjo kommun.
Jäv
Kerstin Strandbergh (M) deltar inte i ärendets handläggning p.g.ajäv.
Yrkanden
Christer Haagman (Mp), Lars Glad (M), Rune Larsson (M), Benkt-Eric Lindh
(Fp) och Pierre Ryden (S) yrkar bifall till att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka etableringen av vindkraftparken på Hökensås i Norra Fågel ås i Hjo kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-07
Kommunfullmäktige
forts Kf § 104

2010-734

Bakgrund
Till länsstyrelsen har företaget Triventus AB inkommit med ansökan om tillstånd
enligt Miljöbalken (1998:808) att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft
med högst 23 vindkraftverk. Området är beläget på Hökensås i Norra Fågelås, ca
8 kilometer sydväst om Hjo stad. Vindkraftverken är var och ett på mellan 2 och
3 MW med en totalhöjd på 150 meter (navhöjd upp till 110 meter) och en rotordiameter upp ti11115 meter. (Den tekniska utvecklingen inom vindkraftbranschen
går fort framåt, skriver Triventus AB, och det är därför inte önskvärt att ha
restriktioner på navhöjder eller rotorstorlekar i tillstånden.)
Av remissen från länsstyrelsen framgår att Försvaret, Tele2, Telia Sonera, Terracom, Telenor, 3GIS och Skövde Flygplats är positiva till vindkraftparken. Luftfartsverket (numera Trafikverket) skriver att 5 av vindkraftverken innebär en
påverkan på radarledningshöjden till Karlsborgs Flygplats. Sökanden (Triventus
AB) förklarar att Luftfartsverket överlåtit till flygplatsen att bedöma konsekvenserna för sin verksamhet. Flygplatsen ligger under försvarsmakten som i sin tur
har ställt sig positiv till placeringen, varför det finns ett formellt godkännande från
flygplatsen. Utöver detta har dock Triventus AB kontaktat flygplatsen och
överenskommit att anpassa den slutliga utformningen av vindkraftparken till
flygplatsen.
Vägverket (numera Trafikverket) och Skogsstyrelsen är positiva under förutsättning dels att placeringar av vindkraftverk i skogliga naturreservat eller biotopskyddsområden är uteslutet, dels att verken placeras på ett avstånd av minst verkets totalhöjd från vägområden.
Genom särskilda skrivelser ställer sig ägaren till Kronogården Norra Fåge1ås och
ägaren till Hjo Lilla Almö 1:6 sig negativa till vindkraftsparken.
Ansökt etablering definieras enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1988:899) som en stor anläggning och är därmed tillståndspliktig enligt miljöbalkens 9 kapitel. Länsstyrelsen fattar, genom miljöprövningsdelegationen, beslut i ärendet.
Enligt Miljöbalken 16 kap 4 § får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast
ges om den kommun där anläggningen ska uppföras har tillstyrkt det.
Länsstyrelsen har remitterat ärendet till Miljöförvaltning Östra Skaraborg för
yttrande. I remissen anges att det av yttrandet ska framgå huruvida kommunen
enligt miljöbalken 16 kap 4 § tillstyrker ansökan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-07

Kommunfullmäktige
forts Kf § 104

2010-734

Miljö- och bygglovnämnd har i beslut 2010-12-09 MBN § 142 beslutat att tillstyrka etableringen av rubricerad vindkraftpark under följande förutsättningar:
1. Bullerutredning utförs efter att verken har ställts på plats.
2. Skuggdetektorer monteras på de verk som kan medföra att skuggbelastningen inte överstiger den tid som anges i villkoren.
3. Villkor i tillståndet bör även omfatta varnings åtgärder för förbipasserande
nära vindkraftverken.
Miljö- och bygglovnämnden har inte någon delegation från kommunfullmäktige
vad det gäller ställningstagande enligt 16 kap 4§ miljöbalken. Miljö- och bygglovnämnden har därför lämnat över ärendet till kommunstyrelsen för kommunens
beslut om eventuell tillstyrkan av vindkraftsetableringen enligt 16 kap 4§
Miljöbalken.
I översiktsplanen för Hjo kommun "Översiktsplan 2010" anges under riktlinjer
för energiförsöIjning att "Kommunen är positivt inställd till en utbyggnad av
vindkraft. Etablering av vindkraftverk ska ske i överensstämmelse med ställningstaganden i gällande vindkraftsplan."
Det aktuella området omfattas inte av detaljplan och markanvändningen är i huvudsaksko gsbruk.
Området är lokaliserat till ett i kommunens vindkraftsplan (antagen 2006) prioriterat område för vindkraft (område P3). Under "Ställningstagande" i vindkraftsplanen anges att "Vindkraftverk bör lokaliseras till prioriterade eller viktiga områden
enligt vindkraftsplanen."
Hjo kommun håller för närvarande på med att utarbeta en ny reviderad vindkraftsplan för kommunen. Tyngdpunkten i revideringsarbetet ligger på:

Lagstiftningen på området. En pedagogisk redovisning av gällande lagar
och förordningar skall tillföras planen.
Befintliga förhållanden. En översyn med hänsyn till befintliga verk, elnät
och kommunens nya översiktsplan ÖP lOska göras.
Motiv och bedömningsgrunder för de olika områdena skall förtydligas och
kompletteras. Möjligheterna att tillskapa områden där vindkraft inte får förekomma (Vätterstranden och/eller större orörda områden) ska utredas.
Landskapsanalys. En tydligare landskapsanalys ska ligga till grund för en
förståelig motivation för planens slutsatser.
Gällande vindkraftsplan bedöms dock inte ändras väsentligen avseende prioriterade områden för vindkraft.

Justerandes Signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-07
Kommunfullmäktige
forts Kf § 104

2010-734

Handling
Länsstyrelsen Västra Götalands remiss 2010-11-17.
Miljö- och bygglovnämnden § 142/10 samt miljöförvaltningens förslag till beslut.
Stadsarkitektens skrivelse 2011-01-17.
Delges
Länsstyrelsen Västra Götaland
Bygglovsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammantradesdatum

2011-03-07

Kommunfullmäktige
Kf§ 105

2011-70

Motion om inrättande av kultur- och fritidsnämnd eller kultur- och fritidsråd

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredande handläggning.

Yttrande
Göran Banck (Mp) yttrar sig.

Bakgrund
Göran Banch (Mp) har inkommit med en motion som uppmanar att imätta ett politiskt organ som behandlar frågor gällande kultur och fritid.

Handling
Motion 2011-02-07 från Göran Banck (Mp).

Delges
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-07

Kommunfullmäktige
Kf§ 106

2011-107

Motion om utbyggnad av Korsbergavägen med en gång- och cykelväg

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredande handläggning.

Yttrande
Bodil Hedin (S) yttrar sig.

Bakgrund
Bodil Hedin (S) har inkommit med en motion som uppmanar bygga ut Korsbergavägen med en gång- och cykelväg från rondellen vid Statoil till avtagsvägen vid
Högalidens fritidsområde.

Handling
Motion 2011-02-28 från Bodil Hedin (S).

Delges
Tekniska utskottets "ordförande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-07

Kommunfullmäktige
Kf§ 107

2011-124

Motion: översyn av förutsättningar för uppsättande av solfångare på
Hjo kommuns fastigheter

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredande handläggning.

Yttrande
Fredrik Bellino (V) yttrar sig.

Bakgrund
Fredrik Bellino (V) har inkommit med en motion som uppmanar en översyn av
förutsättningarna att sätta upp solf'angare på de fastigheter som Hjo kommun äger.

Handling
Motion 2011-03-07 från Fredrik Bellino (V).

Delges
Tekniska utskottets ordförande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-07

Kommunfullmäktige
Kf§ 108

2011-123

Motion: beaktande av möjligheten till inköp av datorer till elever i
årskurs 7 - 9 inför budgetarbetet 2012
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredande handläggning.

Yttrande
Fredrik Bellino (V) yttrar sig.

Bakgrund
Fredrik Bellino (V) har inkommit med en motion som uppmanar att beakta möjligheten till inköp av bärbara datorer till elever i årskurs 7 - 9 inför budgetarbetet
2012.

Handling
Motion 2011-03-07 från Fredrik Bellino (V).

Delges
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-03-07
Kommunfullmäktige

Kf § 109
Anmälningsärenden

Justerandes signatur

1.

Rapportering av ej verkställda beslut till Socialstyrelsen kvartal 4 (2010-230).

2.

Länsstyrelsen Västra Götaland: Protokoll 2011-02-16 där Kurt Planmo (S) utsetts till ny ersättare (2011-52).

Utdragsbestyrkande

HJO KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Närvaro- och voteringslista den 7 mars 2011

1.

LEDAMÖTER
Knut Iridebetou

2.

Michael Kihlström

3.

Bilaga A

M

Närvar- Votering avseende §
ande
Ja
Nej
Avst
1

Kd

1

Gert Franzen

C

1

4.

Petter Jönsson

Fp

1

5.

Catrin Hulmarker

M

1

6.

Ewa F Thorstenson

M

1

7.

Claes Hagström

S

1

8.

Eva-Lott Gram

Kd

1

9.

Pierre Ryden

S

1

10.

Fredrik Bellino

V

1

11.

Jaan Kello

M

1

12.

Britt-Marie Sjöberg

C

-

13.

Björn Fredeby

M

1

14.

Rune Larsson

M

1

15.

Roger Krona

S

1

16.

Anna Johansson

M

-

17.

Inga-Lill Aidi

S

-

18.

Christer Haagman

Mp

-

19.

Kerstin Lindell

Fp

-

20.

Lars-Erik Sondell

C

1

21.

Bertil Ask

S

1

22.

Benkt-Eric Lindh

Fp

1

23.

Göran Svensson

M

1

24.

Kjell-Arne Green

S

1

25.

Bo Svensson

S

-

26.

Liselotte Karlsson

S

1

27.

Anders Tornblad

Mp

1

28.

Elin Thornblad

Mp

-

29.

Bodil Hedin

S

1

30.

Björn Bröne

Fp

1

31.

Jeannette Berglund

M

1

32.

Merja Wester

S

1

33.

Lasse Aigård

Sd

-

Votering avseende §
Ja
Nej
Avst

HJO KOMMUN

Bilaga A

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Närvaro- och voteringslista den 7 mars 2011
Tj änstgörande Närvar- Votering avseende §
ERSÄTTARE
för nr
ande
Nej
Ja
Avst
Ann-Christine
Fredriksson
M

M

Kerstin Strandbergh

M

Malin Carlbom

M

Lars Glad

M

Kristin Bädicker

C

David Eliasson

C

Kiki Broholm

Fp

Sture Anderson

Fp

Roland Froh

Kd

David Olsson

Kd

Ulrica Lindström

S

Marie Lindberg Andersson

S

Max Karlsson

S

Carl-Henrik Jensen

S

Lars-Göran Svensson

S

KurtPlanmo

V

Dominic Summerton

V

Christine Ödell Bellino

Mp

Frida Nilsson

Mp

Göran Banck

16

1

12

1

19

1

25

1

17

1

Votering avseende §
Nej
Ja
Avst

l

Antal

18

1
31

Justerare

Sekreterare

Justerare

