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HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-22 

2 (23) 

Kommunfullmäktige 

Ledamöter 

Michael Kihlström (Kd), ordförande §§ 1-6, 9-17 

Catrin Hulmarker (M) 

Malin Carlbom (M) 

Ewa F Thorstenson (M) 

Knut lndebetou (M) , ej § l l 
Göran Svensson (M) 

Ann-Christine Fredriksson (M), ej § l l 
Kerstin Strandbergh (M) 

Lars Glad (M) 

Christer Klang (M) 

Björn Fredeby (M) 
Britt-Marie Sjöberg (C) 

Ewa Larsson (C) 
Linnea Hultmark (C) 

Petter Jönsson (L) 
Ann Kathrine Fagerberg (L) 

Eva-Lott Gram (Kd) 

Pierre Robert Ryd en (S) 

Mal in Pettersson (S) 
Marie Lindberg (S) 

Jörgen Fransson (S), ordförande §§ 7-8 

Carl Henrik Jensen (S) 
Bodil Hedin (S) 

Kjell-Arne Green (S) 

Merja Wester (S) 

Anders Karlsson (S) 

Nils-Olof Äppelblom (V) 

Fredrik Niklassen-Brusberg (V) 
Jonna Jarlemarl< Kraft (M p) 

Petra Jarlemark (Mp) 

Hasse Närgård (Sd) 

Thomas Karlsson (Sd) 
Egon Kornell (Sd) 

Justerandes signatur uv~ 

' V~ \~' ~ 

Tjänstgörande ersättare 

Stefan Aleniusson (M), tjänstgörande § l l 

Richard Bengtsson (M), tjänstgörande § l l 

Björn Bröne (L) 

Lars-Göran Svensson (S) 

Anders Thornblad (Mp) 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kom m u nfu Il mäktige 

Kf§ l 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-02-22 

Justerande och fastställande av tid för justering 

Kommunfullmäktiges beslut 

3 (23) 

Eva-Lott Gram (Kd) och Marie Lindberg (S) utses att tillsammans med ordföranden justera pro
tokollet. 

Till ersättare utses Ewa F Thorstenson (M) och Jörgen Fransson (S). 

Justeringstid: Måndag 26 februari 20 18, kl 16.00. 

Junerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kom m u nfu Il mäktige 

Kf§ 2 

Dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-22 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4 (23) 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-02-22 

5 (23) 

2018-59 

Fråga under allmänhetens frågestund om miljötillsyn på vindkraft
verk 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- frågan får ställas, samt 

- notera frågan och svaret till protokollet. 

Yttranden 
Michael Kihlström (Kd) och Björn Bröne (L) yttrar sig. 

Sammanfattning 
Henrik Fagerberg har inkommit med fråga om miljötillsyn på vindkraftverk. 

Beslutsunderlag 
Fråga 20 18-0 1-30 från Henrik Fagerberg. 

Skickas till 
Henrik Fagerberg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



~HJO 
Kom m u nfu Il mäktige 

Kf§ 4 

Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-02-22 

- Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott 
Omvårdnadsutskottets ordförande Ewa F Thorstenson (M) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

6 (23) 



~HJO 
Kom m u nfu Il mäktige 

Kf§ 5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-22 

Flytt av budgetmedel för 20 18 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

7 (23) 

2017-205 

flytta budgetmedel om 530 tkr för integrationskurator från politikområde barn och utbild
ning till politikområde arbete och socialtjänst, samt 

flytta budgetmedel om 983 tkr för miljöstrateg från politikområde samhällsbyggnad till poli
tikområde kommunledningskontoret. 

Yrkande 

Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

flytta budgetmedel om 530 tkr för integrationskurator från politikområde barn och utbild
ning till politikområde arbete och socialtjänst, samt 

flytta budgetmedel om 983 tkr för miljöstrateg från politikområde samhällsbyggnad til l poli
tikområde kommunledningskontoret. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har identifierat ett par organisatoriska förändringar för att få bättre kvalitet i arbe
tet. Förändringarna innebär att budgetmedel behöver flyttas . l budgetmedel för miljöstrategen 
ingår även politiska prioriteringar om miljödialog och framtagande av en energi- och klimatstra
tegi, varför den summan är högre än den för integrationskurato rn. 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens skrivelse 20 18-0 1-18. 

Skickas till 

Ekonomienheten 

Justerande!:s signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-02-22 

Ändring av stadgar för Hjo kommuns miljöpris 

Kommunfullmäktiges beslut 

8 (23) 

2013-404 

Kommunfullmäktige beslutar att stadgar för Hjo kommuns miljöpris ändras så att en (l) prista
gare ska föreslås. 

Yrkande 

Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att stadgar för Hjo kommuns miljöpris 
ändras så att en (l) pristagare ska föreslås. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 20 16-03-3 l att instifta ett miljöpris. Miljöpriset är instiftat för att 
uppmuntra insatser som medverkar ti ll att minska miljöpåverkan och främjar livskvaliteten för 
Hjoborna och därmed bidrar till en hållbar kom mun. 

Priset delas ut årligen och består av S 000 kr samt diplom. Pristagaren utses av kommunstyrel
sens allmänna utskott. 

En kommittE~ bestående av kommunala tjänstemän ska enligt gällande stadgar nominera tre kan
didater ti ll miljöpriset. En jury bestående av kommunstyrelsens all männa utskott beslutar om 
vem som ska utses till pristagare. Samtliga nominerade ti lldelas diplom. 

Stadgarna för Hjo kommuns miljöpris föreslås ändras så att nomineringskommitten föreslår vem 
som ska tilldelas priset alternativt att flera pristagare ska dela priset. 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar om att utse pristagare. Pristagare tillkännages på 
Världsmiljödagen den S juni och tilldelas priset vid firandet av Sveriges Nationaldag den 6 jun i. 

Beslutsunderlag 
Miljöstrategens skrivelse 20 17- 12-0S. 

Skickas till 
Miljöstrategen 

Ju sterandes signatur Utdragsbestyrka nde 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-22 

9 (23) 

20 18-43 

Revidering av arvodesreglemente för Hjo kommuns förtroende
valda fr o m 20 19-0 1-0 l 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revideringar i arvodesreglementet för förtroendevalda 
i Hjo kommun, som handlar om: 

6 § Kommunstyrelsens ordförande erhåller som årsarvode l 00 00% av gällande riksdagsman
naarvode x 12 månader. 

7 §Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande erhåller som årsarvode 50 %av gällande riksdagsmanna
arvode x l 2 månader. 

Ändringarna träder i kraft 20 19-0 1-0 l. 

Reservation 

Anders Thornblad (Mp) och Petra Jarlemark (Mp) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 

Michael Kihlström (Kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Anders Thornblad (Mp) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revideringar i arvodesregle
mentet för förtroendevalda i Hjo kommun, som handlar om: 

6 § Kommunstyrelsens ordförande erhåller som årsarvode l 00 00% av gällande riksdagsman
naarvode x 12 månader. 

7 § Kommunstyrelsens 2:e vice ordfårande erhåller som årsarvode 50 % av gällande riksdagsmanna
arvode x 12 månader. 

Ändringarna träder i kraft 20 19-0 1-0 l. 

Reservation 

Lena Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 

Lars Glad (M) och Bodil Hedin (S) yrkar bifall till arvodesberedningens förslag. 
Lena Haagman (Mp) yrkar avslag till arvodesberedningens förslag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf§ 7 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-22 

l o (23) 

2018-43 

Inför varje ny mandatperiod är det brukligt att man ser över arvodesreglementet för förtroende
valda. 

Förvaltningen har jämfört Hjo kommuns arvoden med andra kommuner, dels i liknande storlek 
och dels med liknande politisk organisation. 

l arvodesberedningen har främst kommunstyrelsens ordförandes arvode diskuterats. Det är idag 
80 % av riksdagsmannaarvodet. Även kommunstyrelsens 2:e vice ordförandes arvode har disku
terats. Det är idag 50 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode. 

Arvodesberedningen har varit enig om att dessa två ska höjas, och har efter att ha diskuterat ett 
antal olika varianter landat i att övriga arvoden i Hjo kommun bör vara oförändrade. 

Beslutsunderlag 
Arvodesberedningens § 1117. 

Sl<ickas till 
Personalenheten 
Moderaterna 
Centerpartiet 
Liberalerna 
Kristdemokraterna 
Socialdemokraterna 
Miljöpartiet 
Vänsterpartiet 
Sverigedemokraterna 

Justerandes signatu r ~ !@ Utdragsbestyrkande 



~HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 8 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-22 

Pensionsmyndighet i Hjo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Il (23) 

2018-44 

Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunstyrelsens allmänna utskott till pensionsmyndighet. 

Yrkande 
Michael Kihlström (Kd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse kommunstyrelsens allmänna ut
skott till pensionsmyndighet. 

Sammanfattning 
För tolkning och ti llämpning av bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroen
devalda (OPF-KL) ska fullmäktige utse en pensionsmyndighet. 

Beslutsunderlag 
Arvodesberedningens § 2/17. 

Skickas till 
Personalenheten 
Moderaterna 
Centerpartiet 
Liberalerna 
Kristdemokraterna 
Socialdemokraterna 
Miljöpartiet 
Vänsterpartiet 
Sverigedemokraterna 

Justerandes signatur ~ ~ / Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-02-22 

12 (23) 

20 18-3 

Ändring av förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skara
borg 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Räddnings
tjänsten Östra Skaraborg. 

Yrkande 

Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förs lag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till reviderad för
bundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Med anledn ing av ny kommunallag (20 17:725) behöver kommunalförbundens förbundsordningar 
uppdateras fö r att överensstämma med den nya lagen. 

Beslutsunderlag 
Direktionens § 142/ 17 samt förslag till ny förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skara
borg. 

Skickas till 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkomde 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ lO 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-22 

Ny avfallstaxa för Avfallshantering Östra Skaraborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

13 (23) 

2017-185 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna försl ag till ny avfallstaxa för Avfallshantering Östra 
Skaraborg, att gälla from l mars 20 18. 

Yrkande 

Lars Glad (M) yrkar bifall ti ll kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ny avfal lstaxa för 
Avfallshantering Östra Skaraborg, att gälla from l mars 20 18. 

Yrkande 

Lars Glad (M) yrkar bifall till ny avfallstaxa för AÖS. 

Sammanfattning 
Avfallshantering Östra Skaraborg har upprättat förslag till ny avgiftstaxa. AÖS har för tillfället tre 
o lika avgiftstaxor; en för Gullspångs kommun, en för Mariestads kommun och en för övriga med
lemskommuner. l det nya förslaget samordnas samtliga taxor till ett dokument för hela AÖS. 

Beslutsunderlag 
Direktionens § l l l 17 samt förslag till ny avfallstaxa för Avfallshantering Östra Skaraborg. 

Skickas till 
Avfallshantering Östra Skaraborg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



~HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ Il 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2018-02-22 

Antagande av detaljplan för del av Korsberga l: l m.m. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunful lmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen en ligt Petra 
Jarlemarks (Mp) yrkande. 

jäv 

14 (23) 

2008-19 

Ann-Christine Fredriksson (M) och Knut lndebetou (M) deltar inte i ärendets handläggning p g a 
jäv. 

Yrkanden 

Björn Bröne (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Petra Jarlemark (M p) och Hasse Närgård (Sd) yrkar att ärendet återemitteras till kommunstyrel
sen för en miljökonsekvensutredning (Bilaga B). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. 
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras en ligt Petra Jarlemarks (M p) yrkande. 

Omröstning 

Med 16 nej-röster för återremiss mot 17 ja-röster för att ärendet ska avgöras idag beslutar 
kommunfullmäktige att återremittera ärendet enligt kommunallagen S kap§ SO om minoritets
återremiss (Bilaga A). 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föres lår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Korsberga 
1:1 m.m. 

jäv 

Ann-Christine Fredriksson (M) deltar inte i ärendets handläggning p g a jäv. 

Reservation 

Lena Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet (Bilaga A). 
Nils-Olof Äppelblom (V), Bodil Hedin (S), Marie Lindberg (S) och Carl-Henrik Jensen (S) reser
verar sig mot bes lutet. 

JuStt!randes signatur Utdragsbestyrkande 



tf1 HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf§ Il 

Yrkanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-22 

15 (23) 

2008-19 

Lars Glad (M), Britt-Marie Sjöberg (C) och Petter Jönsson (L) yrkar bifall ti ll förvaltningens för
slag. 
Lena Haagman (Mp) och Bodil Hedin (S) yrkar att ärendet i första hand återemitteras för vidare 
handläggning, samt i andra hand avslås. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först frågan om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 

Sedan ställer ordförande förslaget om bifall mot fö rslaget om avslag och finner att kommunsty
relsen beslutar att bifalla förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att säkerställa mark för en planerad an läggning för återvinning av avfall i 
anslutning ti ll befintlig industri i östra delen av Korsberga, norr om länsväg 287 (Korsbergavä
gen). 

Planområdet omfattar cirka 7,3 hektar och är i enskild ägo. Större delen av planområdet föreslås 
få markanvändningen industri, en mindre del föreslås som skyddsområde för dagvattenhantering. 
Den gamla banvallen mellan Hjo och Stenstorp som är i kommunens ägo ingår i planområdet och 
föreslås få markanvändningen gång- och cykelväg. Planförslaget innebär visst avsteg från riktlinje i 
Översiktsplan 20 l O som rör avståndet mellan industriområde och bostäder, vi lket motiveras 
med att skyddsåtgärder införts. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpå
verkan eller att miljökvalitetsnormer överskrids. Handläggning har skett genom normalt planför
farand e. 

Planen återremitterades av kommunfullmäktige i juni 20 16 för dagvattenutredning och miljökon
sekvensbedömning. Med anledning av kommunfullmäktiges återremiss har en dagvattenutredning 
utförts för nämnda område på fastigheten Korsberga l: l. Utredningen innefattar en beskrivning 
av områdets hydrologi och hydrauliska aspekter vad gäller ledningsnät, dagvattendammar etc. 
Byggnadsnämnden beslutade 2016- 12- 13 att be förvaltningen begära nytt remissutlåtande från 
Miljösamverkan Östra Skaraborg samt Länsstyrelsen för att de ska fördjupa sin genomgång av 
ärendet och ge besked på om ytterligare utredningar bör ske i enlighet med kommunfullmäktiges 
återremiss angående dagvattenhantering och miljökonsekvensutredning. 

Länsstyrelsen har svarat att man inte ser att något har tillkommit som förändrar deras ställnings
tagande i förhållande till tidigare yttrande och Miljösamverkan östra Skaraborg har svarat att man 
inte har några synpunkter på förslaget. 

Byggnadsnämnden föreslår i § 9/18 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta planen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kom m u nfu Il mäktige 

forts Kf§ Il 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens § 9/ 18. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-02-22 

16 (23) 

2008-19 

stadsarkitektens och planarkitektens skrivelse 20 18-0 1-16 samt plankarta och plan beskrivning. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbesty rkande 



HJO 
Kom m u nfu Il mäktige 

Kf§ 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-22 

Svar på motion om giftfri miljö 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Yrkande 

17 (23) 

20 15-38 

Catrin Hulmarker (M) och Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttrande 
Egon Kornell (Sd) yttrar sig. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Sammanfattning 
Britt-Marie Sjöberg (C) har inkommit med motion om giftfri miljö. 

Kommunfullmäktige beslutade § 82/ 15 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för hand
läggning. 

Beslutsunderlag 
Motion 20 15-0 1-28 från Britt-Marie Sjöberg (C). 
Motionssvar 20 18-0 1-25 av Catrin Hulmarker (M). 

Skickas till 

Britt-Marie Sjöberg 
Catrin Hulmarker 
Hållbarhetsberedningen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



~HJO 
Kom m u nfu Il mäktige 

Kf§ 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-02-22 

Ny avgiftstaxa för vård och omsorg 

Kommunfullmäktiges beslut 

18 (23) 

2017-366 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny Avgiftstaxa för Vård och Omsorg. Taxan träder i 
kraft 20 18-04-0 l. 

Yrkande 

Ewa F Thorstenson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förs lag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ny Avgiftstaxa för Vård och 
Omsorg. Taxan träder i kraft 20 18-04-0 l. 

Yrkande 

Ewa F Thorstenson (M) yrkar bifall ti ll förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Vård och Omsorgs nu gällande avgiftstaxa (dnr 20 l 1-35) har genomgått många revideringar un
der årens gång. Förvaltningen har under 2017 sett över hela avgiftstaxan och presenterar nu ett 
helt nytt dokument för att få till en bättre struktur på själva dokumentet. l praktiken innebär det 
inga stora avgiftsförändringar för den enskilde eftersom det finns en grundregel som styr att av
giften aldrig får överstiga maxtaxan och inte heller vara större än det avgiftsutrymme som den 
enskilde har när man har tagit hänsyn ti ll dennes inkomster. Syftet med översynen har varit att 
säkerställa en korrekt och rättvis avgiftshantering som är så enkel som möjligt att hantera rent 
administrativt. Huvudsakliga förändringar: 

Tidigare hade Hjo kommun en hemtjänsttaxa där den enskilde betalade i tre olika nivåer 
beroende på när hjälpen utfördes. Enligt förvaltningens förslag kommer de tre nivåerna att 
tas bort. Istället kommer den enskilde att betala för personlig omvårdnad och service uti
från hur mycket hjälp som utförts i hemmet, oavsett när på dygnet hjälpen ges. Minsta avgift 
som tas ut är 50 kr/månad och högsta avgift är maxtaxa (20 l 3 kr/mån). 

Avgiftsåret kommer att sträcka sig från l apri l till 31 mars istället för från l januari-31 de
cember. 

Vård och Omsorg skärper kraven på att den enskilde bistår med sina inkomstuppgifter vid 
uppstart av ärenden. Om inkomstförfrågan ej inkommer senast tre veckor efter utskick de
biteras maxtaxa. Hjälp och information erbjuds för att kunna bistå med informationen. 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf§ 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-22 

19 (23) 

2017-366 

Den enskilde informeras också om att denne ska informera avgiftshandläggaren om förhål
landena ändras. En årlig inkomstförfrågan kommer alltså inte att skickas ut och samlas in då 
detta innebär en tung administration som inte medför så stort värde. Ändras förhållanden 
under året, på grund av till exempel ändrad hyra, vid byte av bostad och ändrad inkomst är 
den enskilde skyldig att lämna uppgift om detta. stickprovskontroller kommer att göras hos 
skatteverket för att kontrollera att lämnade uppgifter är riktiga. 

Pensionärsorganisationerna har haft möjlighet att inkomma med synpunkter på avgiftstaxan. För
valtningen har tagit hänsyn till pensionärsorganisationernas önskemål vid utarbetandet av taxan. 

Beslutsunderlag 

Avgiftstaxa för Vård och Omsorg. 
Enhetschefen resurs och bistånds skrivelse 20 17-11 -09. 

Skickas till 

Vård och omsorg 
Ekonomienheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf§ 14 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

20 18-02-22 

20 (23) 

20 18-23 

Fastställande av tomtpriser för exploateringsområdet Knäpplan 
västra 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfu llmäktige beslutar att fastställa priset för villatomterna på Knäpplan västra till 200 
kr/m2

, varav 12 kr motsvarar markpris och 188 kr gatubyggnadskostnad. 

Yrkande 

Lars Glad (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfu llmäktige att fastställa priset för villatomterna på Knäpplan 
västra till 200 kr/m2

, varav 12 kr motsvarar markpris och 188 kr gatubyggnadskostnad. 

Yrkande 

Lars Glad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden antog 2017- 12- 12 en detaljplan för Knäpplan västra, del av söder 3:43, som 
omfattar l l tomter. Förvaltningen kommer att ta fram en ny plan för området som innebär att 
antalet tomter utökas till 20 stycken. Kalkylen avseende det tomtpriset som nu föreslås är base
rad på denna nya plan. 

Den totala kostnaden för iordningställandet av tomterna inklusive kostnader för råmark och ga
tubyggnadskostnader på området Knäpplan västra beräknas till 4 414 tkr. För att uppnå en full 
kostnadstäckning ska debiteringen för tomterna uppgå till 200 kr/m2

• 

Kostnaderna för anläggandet av VA-ledningar och anslutningspunkter till fastigheterna beräknas 
till l 696 tkr. Intäkterna för debitering av anslutningsavgifter beräknas täcka dess kostnader fullt 
Ut. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 20 18-0 1-16 samt exploateringskalkyl och planskiss för del av 
Söder 3.43 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 
Ekonomienheten 

Justerandes signatur Utdragsben yrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 15 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2018-02-22 

Entledigande från kommunalt uppdrag- Margareta Cavalli
Björkman (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

21 (23) 

2018-38 

- entlediga Margareta Cavalli-Björkman (M) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäk
tige, samt 

- hos Länsstyrelsen begära sammanräkning för att få ny ersättare i kommunfullmäktige utsedd. 

Sammanfattning 

Margareta Cavalli-Björkman (M) har i skrivelse begärt att få bli entledigad från sitt kommunala 
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse 20 18-02-06 från Margareta Cavalli-Björkman (M) . 

Skickas till 

Margareta Cavalli-Björkman 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Kansliet 
Personalenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf§ 16 

SAM MANTRÄDEsPROTOKOLL 

20 18-02-22 

Återbesättande av uppdrag efter Jeannette Berglund (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- utse Christer Klang (M) till ny ledamot i kommunstyrelsen, samt 

- utse Hugo Mellander (M) till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

22 (23) 

20 17-379 

Jeannette Berglund (M) har i skrivelse begärt att få bli entledigad från sina kommunala uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2017- 1 1-28 från Jeannette Berglund (M). 

Skickas till 
Christer Klang 
Hugo Mellander 
Kansliet 
Personalenheten 

Justenndes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf§ 17 

Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-22 

Kommunfullmäktiges årsagenda 20 18. 

säkerhetspolisens handbok 'Personlig säkerhet'. 

23 (23) 

Revisionsrapport, samt kommunstyrelsens svar: Granskning av hemvården (20 17-164). 

Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg kvartal 4 20 17 
(20 17-88). 

Länsstyrelsen Västra Götaland: Sammanräkning för ny ledamot i kommunfullmäktige efter 
Jeannette Berglund (M) där Björn Fredeby (M) utsetts och Margareta Cavalli-Björkman ut
setts till ny ersättare (20 17-379). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO KOMMUN 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Bilaga A 

Närvaro- och voteringslista den 22 februari 20 18 
Närvar- Votering avseende§ I l Votering avseende§ 

LEDAMÖTER ande Ja Nej A vs t Ja Nej A vs t 

l . Catrin Hulmarker M l l 

2. Malin Carlbom M l l 

3. Ewa F Thorstenson M l l 

4. Knut lndebetou, ej§ Il M l 

5. Göran Svensson M l l 

6. Ann-Christine Fredriksson, ej § Il M l 

7. Kerstin Strandbergh M l l 

8. Lars Glad M l l 

9. Christer Klang M l l 

10. Björn Fredeby M l l 

Il. Britt-Marie Sjöberg c l l 

12. Ewa Larsson c l l 

13. Linnea Hultmark c l l 

14. Petter Jönsson L l l 

15. Ann-Kathrine Fagerberg L -
16. Michael Kihlström K d l l 

17. Eva-Lott Gram K d l l 

18. Pierre Robert Ryden s l l 

19. Malin Pettersson s l l 

20. Marie Lindberg s l l 

2 1. Jörgen Fransson s l l 

22. Carl-Henrik Jensen s -
23. Bodil Hedin s l l 

24. Kjell-Arne Green s l l 

25. Merja Wester s l l 

26. Anders Karlsson s l l 

27. Nils-Olof Äppelblom v l l 

28. Fredrik Niklassan-Brusberg v l l 

29. Jonna Jarlemark Kraft M p -
30. Petra Jarlemark M p l l 

31. Hasse Nä rgård Sd l l 

32. Thomas Karlsson Sd l l 

33. Egon Kornell Sd l l 



HJO KO MM UN Bilaga A 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Närvaro- och voteringslista den 22 februari 20 18 

Tjänstgörande Närvar- Votering avseende § Il Votering avseende§ 
för nr ande 

ERSÄTTARE Ja N ej A vs t Ja N ej A vs t 
M Hugo Mellander 

M Stefan Aleniusson, tjänstgörande§ Il 4 l l 

M Richard Bengtsson, tjänstgörande § Il 6 l l 

M A nette Klang 

M Margareta Cavalli-Björkman 

c Ingemar Fransson 

c T orgny A ndersson 

L Björn Bröne 15 l l 

L H illevi Blom 

K d David O lsson 

K d Ulr ica Lindström 

s Lars-Göran Svensson 22 l l 

s Reine Blank 

s Johanna Lövgren 

s Birgitta Vester 

s Fredrik Belline 

v Mikaela Gunnarsson 

v Linnea Carrick 

M p Anders Thornblad 29 l l 

M p Lena Haagman 

Sd Lorna Karlsson 

Sd A lbert Göransson 

Antal 33 17 16 

Or forande 

sekreterare 



Bi1aga B 

Motivering för återremiss. 

Förslaget till detaljplan för Korsberga 1:1 har stora brister: 

Den miljökonsekvensutredning som fullmäktige begärt i samband med tidigare återremiss saknas 

fortfarande. 

Dagvatt enutredningen visar, trots sina brister, att det föreligger stor översvämningsrisk. En mer 

komplett dagvattenutredning krävs, där anläggningen för omhändertagande av allt dagvatten 

beskrivs, in kl. lämpliga dimensioner för kulvertar och sedimentationsdammar. 

Dessutom innehåller förslaget till detaljplan fö ljande felaktigheter/brister: 

1. "Vegetationen i områdets norra del består av tät barrskog." {Sid 3, spalt 1.} 

Fel. Skogen är avverkad, stubbar uppbrutna och marken uppschaktad. Detta har skett i strid med 

gä llande lagstiftning. 

2. Bilderna på sid 3 är missvisande. Skogen är olagligt avverkad utan avverkningsanmälan. 

3. "Utöver anläggande av dammen kommer pågående markanvändning inom skyddsområdet 

(skogsbruk) att behållas." {Sid 4, spalt 1.} 

Fel. Området bestod av gräsbevuxen mark som nu är uppschaktad och matjorden upplagd i stora 

vallar, utan samråd enligt 12:6 miljöbalken. 

4. "Det område söder om planområdet som nu föreslås bli avvattnat till den ovan nämnda 

reningsdammen i skyddsområdet används inte för verksamhet som kan befaras medföra 

föroreningar av dagvatten." (Sid 4, spa lt 1 och 2.) 

Fel. På dessa områden pågår avfallshantering, bl.a. flisning av förorenat träavfa ll och upplag av 

fragmenterat metallavfall. Avledning av dagvatten från området pågår genom nyanlagd kulvert, en 

vattenverksamhet som är samråds- eller tillståndspliktig. Inget samråd har skett. 

S. "Några negativa effekter med anledning av den befintliga deponin (avfall från den f .d. 

tegeltillverkningen vid Korsberga Tegelbruk) sydost om planområdet bedöms inte föreligga." (Sid 5, 

spalt 1.) 

Fel. Om deponin endast innehöll avfall från tegeltillverkningen hade miljöproblemen varit mindre. 

Men deponin innehåller både industriavfa ll och hushållsavfall, stora mängder farligt avfall och var 

även utsatt för illegal tippning. Prover på lakvatten från tippen har visat på ett stort antal miljöfarliga 

ämnen. Detaljplanens felaktiga beskrivning i detta stycke kan ha vilselett remissinstanserna, t.ex. 

länsstyrelsen och MÖS. 

6. "Deponin ligger på lägre nivå än planområdet, varför eventuellt lakvatten rinner österut. Några 

risker för att dagvatten från planområdet kan påverka deponin med åtföljande negativa 

konsekvenser kan heller inte förutses." (Sid S, spalt 1.} 

Fel. Det finns en uppenbar risk att dagvatten från avfallshanteringsverksamhetens hårdgjorda ytor 

rinner in i deponin och skapar stora f löden giftigt lakvatten till Li llån. Den kompletterade 

dagvattenutredningen påpekar att det " finns stor risk att den anlagda stamledningen inte sväljer 

dessa högflöden utan att en stor del avrinner direkt på ytan." Eftersom deponin enligt 

planförfattaren ligger på lägre nivå finns alltså risk att stora vattenmassor tar sig in över tippområdet. 

7. " Dagvattenhanteringen fastläggs enligt det förslag som anges i den geohydrologiska 

undersökningen." (Sid 5, spa lt 2.) Med denna åtgä rd anser planförfatta ren att ingen 

miljökval itetsnorm för vatten överskrids. 

Fel. Den nya dagvattenutredningen visar att trots att dammen utökas från 700 kbm (den 



geohydrologiska undersökningens förslag) till1700 kbm (dagvattenutredningens förslag) kommer 

översvämningar att ske även vid ganska beskedliga regn. Lillån påverkas redan idag kraftigt pga. av de 

markarbeten som pågår utan samråd/ti llstånd. Lakvattenproduktionen från soptippen riskerar också 

att öka, vilket innebär att Lillån tvingas ta emot både giftiga tungmetaller och cancerframkallande 

organiska föroreningar. Detaljplanens utsago saknar helt underlag för sitt påstående. Det är bland 

annat för att kunna uttala sig om miljökvalitetsnormerna som en utredning om miljökonsekvenserna 

krävs. 

8. Den preliminära tidsplanen är fel. Det står 2016 men borde stå 2018. Fast exploateringen har 

redan påbörjats utan deta ljplan, utan anmälan/ti llstånd och utan samråd med skogsstyrelsen och 

länsstyre lsen. (Sid 6, spalt 1.) 

8. Prövningen av planerad verksamhet enligt 9 kapit let i miljöbalken är tänkt att "ske parallellt med 

hanteringen av planärendet Prövningen sker på initiativ av exploatören." {Sid 6, spalt 2.) 

Fel. Ingen ansökan är gjord ti ll MÖS angående det nya området. Exploatören är i full gång med 

exploateringen ändå, utan anmälan/tillstånd och utan detaljplan. Vissa tekniker för hantering av 

industriavfall kräver obligatorisk miljökonsekvensbeskrivning enligt förordningen. En miljöutredning 

måste ge svar på vad som planeras. 

9. XR Miljöhantering har inte fått vara med i planprocessen och inte inbjudits till samråd trots att 

deras deponiverksamhet är närmaste granne och hanteringen på planområdet påverkar företaget i 

stor utsträckning. 


