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Sammanträdesdatum

2011-04-04
Kommunfullmäktige

Medborgarhuset Park, kl 18.30 - 19.25

Plats och tid

Beslutande

Se sidan två

Övriga deltagande

Åke Malmeling, utvecklingschef, §§ 110 - 112
Alf-Göran Waldenvik, kommunchef
Edvin Ekholm, kommunsekreterare

Utses att justera

Eva-Lott Gram (Kd)

Justertngens
plats och tid

Stadshuset 2011-04-13

Roger Krona (S)

Underskrifter
Paragrafer

110-119
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Sekreterare

Edvin Ekholm
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Ordförande
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2011-04-04

Datum för
anslags uppsättande
Förvartngsplats
för protokollet
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Datum för
anslags nedtagande

2011-04-14

(Kymmuntisens k
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Underskrift

Christina Grahn
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-04-04

Kommunfullmäktige
Beslutande

Michael Kihlström (Kd), ordförande
Knut Indebetou (M)
Gert Franzen (C)
Petter Jönsson (Fp)
Catrin Hulmarker (M)
Ewa F Thorstenson (M)
Claes Hagström (S)
Eva-Lott Gram (Kd)
Pierre Ryden (S)
Fredrik Bel1ino (V)
J aan Kello (M)
Britt-Marie Sjöberg (C)
Ej öm Fredeby (M)
Rune Larsson (M)
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 Thomblad (~4p)
BomI Hedin (S)
Björn Bröne (Fp)
Jeannette Berglund (M)
Merja Wester (S)
Lasse Aigård (Sd)
Tjänstgörande ersättare

Ann-Christine Fredriksson (M) för Björn Fredeby (M)
Kerstin Strandbergh (M) för Anna Johansson (M)
Carl-Henrik Jensen (S) för Inga-Lill Aidi (S)
Sture Anderson (Fp) för Kerstin Lindell (Fp)
Marie Lindberg-Andersson (S) rör Bo Svensson (S)
Ingen ersättare för Elin Thornblad (Mp)
Kurt Planmo (S) för Bodil Hedin (S)
Ingen ersättare för Lasse Aigård (Sd)

Utdrags bestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-04-04
Kommunfullmäktige
Kf § 110
Justerare och fastställande av tid för justering
Eva-Lott Gram (Kd) och Roger Krona (S) utses att tillsammans med ordföranden
justera protokollet.
Till ersättare utses Knut Indebetou (M) och Merja Wester (S).
Justeringstid: Onsdag 6 apri12011, k116.00.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2011-04-04

Kommunfullmäktige
Kf§ 111

Dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
ärendet tillsynsplan och behovsutredning för strandskyddade områden inom
Hjo kommun utgår, samt
i övrigt godkänna dagordningen.

Justerandes signatur

""

I

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-04-04
Kommunfullmäktige

Kf§ 112
Information
Infonnation om bam- och ungdomsutskottets arbete.
Petter Jönsson (Fp), ordförande i barn- och ungdomsutskottet, samt Åke Malmeling, utvecklingschef

Justerandes signatur

'-

Utdragsbestyrkande
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Sammantr1!desdatum

2011-04-04

Kommunfullmäktige
Kf§l13

2011-111

Ny plan- och bygglovstaxa

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för
vidare handläggning.

Yrkande
Catrin Hulmarker (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Catrin Hulmarkers (M) formella yrkande om återremiss mot
att ärendet skall avgöras idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen (SFS 2011 :900) - nuvarande
11 kap. 5 § plan- och bygglagen (SFS 1987:10) - anta bilagda taxa för prövning enligt plan- och bygglagen att gälla från och med 2011-05-02,
ange justeringsfaktor n=0,8 enligt Sveriges Kommuner och Landstings förslag, samt
ge bygglovsnämnden rätt att ändra i taxans tabeller i de delar som är beroende
av den ännu ej beslutade plan- och byggförordningen.

Bakgrund
Översyn av bygglovtaxan har föranletts främst av den nya plan- och bygglagen
(PBL) som träder i kraft den 2 maj 2011. I och med lagändringen rar bygglovsnämnden flera nya uppgifter att hantera.
Taxeförslaget har utarbetats av Sveriges kommuner och Landstings (SKL) avdelning för tillväxt och samhällsbyggnad och följer till stor del den taxa som togs
fram av Svenska Kommunförbundet år 2004.

Justerandes signatur

t

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-04-04

Kommunfullmäktige
forts Kf § 113

2011-111

Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet inom byggnadsnämndens ansvarsområde finns i 12 kap. PBL (2010:900). Där anges att byggnadsnämnden får ta ut avgifter för:
beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked och ingripandebesked,
1.

beslut om lov,

2.

tekniska samråd och slutsamråd,

3.

arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,

4.

upprättande av nybyggnadskartor,

5.

framställning av arkivbeständiga handlingar,

6.

kungörelser enligt 9 kap 41 § tredje stycket, och

7.

andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka kostnader
för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser.
Det framgår direkt av 12 kap 10 § PBL att det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om grunderna för hur taxan ska beräknas.
Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd. Detta innebär att ändringar av taxan måste beslutas av fullmäktige. Om kommunen
beslutar att inte avgiftsbelägga viss prövning innebär det att den verksamheten i
princip rar skattefinansieras. Den föreslagna taxan hänvisar till prisbasbeloppet
enligt lagen (1962:382) om allmän försäkring.

Handling
Förslag till plan- och bygglovstaxa 2011-02-22.
Bygglovshandläggarens, skrivelse 2011-02-15.
Bygglovsnämndens § 13/1 l.
Kommunsekreterarens skrivelse 2011-02-23.

Delges
Ks förvaltning/plan och mät
Kommunstyrelsen
Bygglovsnämnden
Bygglovskontoret

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-04-04

Kommunfullmäktige
Kf§ 114

2009-68

Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götaland
och samverkansformer kring kollektivtrafikens utveckling
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
godkänna avtal om ansvar fOr den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län enligt utsänt Idrslag med innebörd att Västra Götalandsregionen
från den l januari 2012 ska vara regional kollektivtrafikmyndighet samt att en
skatteväxling med 43 öre genomförs för att möjliggöra detta,
samverkan mellan kommunerna och regionen ska ske i enlighet med rapporten: Samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra Götaland,
under förutsättning av beslut enligt ovan om ansvar fOr den regionala kollektivtrafiken uppdra åt kommunstyrelsen att teckna avtal om överlåtelse av
samtliga av Hjo kommun innehavda aktier i Västtrafik AB till Västra Götalandsregionen med tillträdesdag den l januari 2012 mot en köpeskilling som
för respektive kommun uppgår till kommunens andel av bolagets nominella
aktiekapital enligt kommunens aktieinnehav på överlåtelsedagen,
utse kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker (M) att underteckna avtalet; "Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands
län". Ersättare är kommunstyrelsens l:e vice ordförande Britt-Marie Sjöberg
(C), samt
godkänna VästKoms styrelsebeslut 2011-02-24 § 6, vilket innebär att;
- samtliga kommuner skall vid skatteväxlingen, för egen del, finansiera en
eventuell minuseffekt motsvarande 0, l kr utdebitering samt att de kommuner som får en pluseffekt behåller upp t.o.m. 0,07 kr utdebitering.

°

°

- de sex kommuner som har större minuseffekt än 0, l kr utdebitering får
under en tvåårsperiod finansiellt stöd med l) full kompensation för utdebiteringseffekten överstigande 0,10 kr under 2012, 2)halv kompensation under 2013. Detta innebär att skatteväxlingens effekter får fullt utslag från
2014.
- de tre kommuner som har större pluseffekt än 0,07 kr utdebitering blir bidragsgivare under tvåårsperioden med l) för 2012 hela beloppet överstigande 0,07 kr utdebiteringseffekt och 2) för 2013 hälften av detsamma.
Från 2014 upphör bidragsgivningen varvid skatteväxlingens effekter får
fullt genomslag.

UtdragSbestyrkande
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SammantrMesdatum

2011-04-04

Kommunfullmäktige
forts Kf § 114

2009-68

Yrkanden
Catrin Hulmarker yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens fårslag med följande tillägg:
godkänna VästKoms styrelsebeslut 2011-02-24 § 6, vilket innebär att;
- samtliga kommuner skall vid skatteväxlingen, får egen del, finansiera en
eventuell minuseffekt motsvarande 0,10 kr utdebitering samt att de kommuner som rar en pluseffekt behåller upp t.o.m. 0,07 kr utdebitering.
- de sex kommuner som har större minuseffekt än 0,10 kr utdebitering :far
under en tvåårsperiod finansiellt stöd med 1) full kompensation för utdebiteringseffekten överstigande 0,10 kr under 2012, 2)halv kompensation under 2013. Detta innebär att skatteväxlingens effekter får fullt utslag från
2014.
- de tre kommuner som har större pluseffekt än 0,07 kr utdebitering blir bidragsgivare under tvåårsperioden med 1) för 2012 hela beloppet överstigande 0,07 kr utdebiteringseffekt och 2) får 2013 hälften av detsamma.
Från 2014 upphör bidragsgivningen varvid skatteväxlingens effekter:far
fullt genomslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fåreslår kommunfullmäktige besluta:
att godkänna avtal om ansvar får den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län enligt utsänt förslag med innebörd att Västra Götalandsregionen
från den 1 januari 2012 ska vara regional kollektivtrafikmyndighet samt att en
skatteväxling med 43 öre genomfOrs får att möjliggöra detta,
att samverkan mellan kommunerna och regionen ska ske i enlighet med rapporten: Samverkansformer kring kollektivtrafiken i Västra Götaland,
att under förutsättning av beslut enligt ovan om ansvar för den regionala kollektivtrafiken uppdra åt kommunstyrelsen att teckna avtal om överlåtelse av
samtliga av Hjo kommun innehavda aktier i Västtrafik AB till Västra Götalandsregionen med tillträdesdag den 1 januari 2012 mot en köpeskilling som
får respektive kommun uppgår till kommunens andel av bolagets nominella
aktiekapital enligt kommunens aktieinnehav på överlåtelsedagen, samt
utse kommunstyrelsens ordfårande Catrin Hulmarker (M) att underteckna avtalet; "Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands
län". Ersättare är kommunstyrelsens l:e vice ordförande Britt-Marie Sjöberg
(C).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-04-04

Kommunfullmäktige
forts Kf § 114

2009-68

Bakgrund
Den 1 januari 2012 böljar en ny kollektivtrafiklag att gälla. I denna föreskrivs att
det i varje län ska finnas en regional kollektivtrafikmyndighet. I maj 2010 fattade
Västra Götalandsregionen och kommunerna ett inriktningsbeslut om att regionen
från och med den 1 januari 2012 ska vara huvudman för kollektivtrafiken i Västra
Götalands län, samt att en skatteväxling ska genomföras för att möjliggöra en sådan förändring. Västtrafiks regionala ägarråd har initierat och lett ett arbete med
syfte att ta fram förslag till avtal mellan regionen och kommunerna, principer för
tillköp av trafik samt samverkansformer. Tillsammans med Västkom har ett underlag för beräkning av konsekvenserna aven skatteväxling arbetats fram. Dessa
förslag skickades ut till kommuner och region i slutet av 2010. Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg behandlade materialet vid sammanträde i
januari 2011 och meddelade därefter till Västtrafiks regionala ägarråd att nämnden
inte har några invändningar mot förslaget i sin helhet. Dock lämnades några synpunkter på materialet, i likhet med flera andra kommuner. Regionala ägarrådet har
därefter gjort en sammanställning över de frågeställningar som bedöms vara av
intresse för samtliga parter, samt kommentarer till dessa. Vissa små justeringar
har också gj orts i huvudavtalet.
Som regional kollektivtrafikmyndighet kommer Västra Götalandsregionen att ha
ansvaret, och därmed beslutsrätten, för kollektivtrafikens utveckling. Dock understryks att utveckling och planering av kollektivtrafiken även fortsättningsvis är en
gemensam angelägenhet, vilket kräver samverkan mellan kommuner, region och
Västtrafik.
Avtalet innehåller i stort samma principer som nu gällande aktieägaravtal, dock
med en del omskrivningar eftersom trafiken är regionens ansvar. Ett särskilt avsnitt i avtalet rör former för samverkan. Även här är principerna väl kända, dock
används nya benämningar såsom samverkansforum på regional respektive delregional nivå. Fristående från avtalet finns ett dokument som närmare beskriver
samverkansformerna. I dokumentet presenteras vilket inflytande och ansvar de
olika parterna har samt hur samverkan kommer att ske. De delregionala forumen
består av representanter från samtliga ingående kommuner samt regionens kollektivtrafiknämnd. Det regionala forumet består av representanter från de delregionala forumen samt regionens kollektivtrafiknämnd.
Trafikförsöljningsprogrammet kommer att utgöra ett viktigt styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Baserat på den regionala målbilden förbereder regionen
ett underlag till Trafikförsöljningsprogram. Underlaget behandlas i det regionala
forumet som i samråd enas kring ett förslag till strategisk inriktning inför regionens beslut om programmet. Regionen fattar beslut om Trafikförsöljningsprogram
vart fjärde år. Under pågående programperiod kommer en årlig remiss till samtliga kommuner att genomföras. Remissperioden planeras så att synpunkter kan beaktas i Västra Götalandsregionens budget- och trafikplaneringsprocess.
7
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-04-04

Kommunfullmäktige
forts Kf § 114

2009-68

Till avtalet hör två bilagor. Bilaga 1 redovisar vad som gäller ifråga om den skatteväxling som principöverenskommelsen förutsätter. För att kompensera regionen
för övertagandet av kostnadsansvaret för kollektivtrafiken görs en skatteväxling
med 43 öre mellan kommunerna och regionen. Bilaga 2 reglerar vad som ska gälla
vid tillköp av trafik eller färdbevis. Konceptet med gratis resor till personer som är
75 år och äldre är ett tillköp. Därmed ska ett särskilt avtal om 75+ med giltighet
från och med 1 januari 2012 upprättas och ersätta nu gällande avtal för Hjo, Tibro
och Kadsborgs kommun.
Gemensamt undertecknande sker i samband med Västtrafiks årsstämma den 27
maj 2011.

Handling
Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län och
samverkansformer kring kollektivtrafikens utveckling.
Kommunchefens skrivelse 2011-02-21.

Delges
Regionala ägarrådet
Kollekti vtrafiknämnden
Ks ordförande
Ks 1:e vice ordförande

Utdragsbestyrkande
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Sammantriidesdatum

2011-04-04
Kommunfullmäktige
Kf § 115

2011-182

Motion om Förvarsmaktens provskjutningar i Vättern
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen får
beredande handläggning.

Yttrande
Pierre Ryden (S) yttrar sig.
Bakgrund
Christer Haagman (Mp), Fredrik Bellino (V), Pierre Ryden (S), Göran Svensson
(M), Rune Larsson (M), Jeanette Berglund (M), Ann-Christine Fredriksson (M),
Anders Thomblad (Mp), Knut Indebetou (M) och Jaan Kello (M) har inkommit
med en motion som uppmanar Hjo kommun till en skriftlig protest mot Försvarsmaktens utökade provskjutningar i Vättern.
Handling
Motion 2011-03-31 från Christer Haagman (Mp) m fl.
Delges
Kommunstyrelsens ordförande
Milj ö strateg

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-04-04

Kommunfullmäktige
Kf § 116

2011-190

Motion angående program och strategi tör kulturens roll i äldreomsorgen

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

Yttrande
Eva-Lott Gram (Kd) yttrar sig.

Bakgrund
Eva-Lott Gram (Kd) och Michael Kihlström (Kd) har inkommit med en motion
som uppmanar att ta fram ett program för kulturens roll inom äldrevården.

Handling
Motion 2011-04-04 från Eva Lott Gram (Kd) och Michael Kihlström (Kd)

Delges
Omvårdnadsutskottets ordförande
Vård- och omsorgschef
Kultur- och fritidschef

«\,

~I,
Utdragsbestyrkande
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Sammantrildesdatum

2011-04-04
Kommunfullmäktige
Kf§ 117

2011-139

Entledigande av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
- Kerstin Lindell (Fp)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
entlediga Kerstin Lindell (Fp) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, samt
hos Länsstyrelsen begära sammanräkning för att få ny ledamot i kommunfullmäktige utsedd.
Bakgrund
Kerstin Lindell (Fp) har i skrivelse begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag
som ledamot i kommunfullmäktige.
Handling
Skrivelse 2011-03-13 från Kerstin Lindell (Fp).
Delges
Kerstin Lindell
Länsstyrelsen Västra Götaland
Ks förvaltning/kansli
Ks förvaltning/personal-löner

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammantr1!desdatum

2011-04-04

Kommunfullmäktige
Kf§ 118

2010-600

Val av nämndeman 2011 - 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Birgitta Swenson (S) till ny nämndeman
2011 - 2014 efter avlidna Ida Hägne (S).

Delges
Birgitta Swenson
Skaraborgs tingsrätt, Skövde
Ks förvaltning/personal-löner

U!dragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2011-04-04

Kommunfullmäktige

Kf§ 119
Anmälningsärenden
Folkhälsorådets verksamhetsberättelse 2010 (2011-145).

Justerandes signatur

Utdrags best yrkande
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HJO KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Närvaro- och voteringslista den 4 april 2011

1.

LEDAMÖTER
Knut Indebetou

2.

Michael Kihlström

3.

Bilaga A

M

Närvar- Votering avseende §
ande
Nej
Ja
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

l

12.

Britt-Marie Sjöberg

C

1

13.

Björn Fredeby

M

-

14.

Rune Larsson

M

1

15.

Roger Krona

S

1

16.

Anna Johansson

M

-

17.

Inga-Lill Aidi

S

-

18.

Christer Haagman

Mp

1

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

-

30.

Björn Bröne

Fp

1

31.

Jeannette Berglund

M

1

32.

Merja Wester

S

1

33.

Lasse Aigård

Sd

-

Votering avseende §
Nej
Ja
Avst

HJO KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Närvaro- och voteringslista den 4 april 2011
Tjänstgörande Närvar- Votering avseende §
ERSÄTTARE
för nr
ande
Nej
Ja
Avst
Ann-ChrIstine Fredriksson
1
M
13
,

,

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

Antal

16

1

19

1

25

1
,

17

1

29

1

31

Justerare

Sekreterare

Bilaga A

Votering avseende §
Ja
Nej
Avst

