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HJO 
Kom m u nfu Il mäktige 

Ledamöter 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-04-26 

Tjänstgörande ersättare 

Michael Kihlström (Kd), ordförande 

Catrin Hulmarker (M) 

Malin Carlbom (M) 

Ewa F Thorstenson (M) 

Knut lndebetou (M), ej § 21 

Göran Svensson (M) 

Hugo Mellander (M) 

Anette Klang (M), tjänstgörande § 21 

2 (30) 

Ann-Christine Fredriksson (M), ej § 21 

Kerstin Strandbergh (M) 
Richard Bengtsson (M), tjänstgörande § 21 

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 Ryden (S) 

Malin Pettersson (S) 
Marie Lindberg (S) 

Jörgen Fransson (S) 

Carl-Henrik Jensen (S) 
Bodil Hedin (S) 

Kjell-Arne Green (S) 

Merja Wester (S) 
Anders Karlsson (S) 

Nils-Olof Äppelblom (V) 

Fredril< I'Jil<lasson Brusberg M 
Jonna Jarlemarl< Kraft (M p) 
Petra JarlemariE (M p) 

Hasse Närgård (Sd) 

Thomas Karlsson (Sd) 

Egon Kornell {Sd) 

Justerandes signatur // 

UJ ~l1 !4 ~ 
/ 

Torgny Andersson (C) 

Björn Bröne (L) 

Hillevi Blom (L) 

Lars-Göran Svensson (S) 
Birgitta Vester (S) 

Anders Thornblad (Mp), t o m§ 24 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kom m u nfu Il mäktige 

Kf§ 18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-04-26 

Justerande och fastställande av tid för justering 

Kommunfullmäktiges beslut 

3 (30) 

Göran Svensson (M) och Carl-Henrik Jensen (S) utses att tillsammans med ordföranden justera 
protokollet. 

Till ersättare utses Christer Klang (M) och Bodil Hedin (S). 

Justeringstid: Onsdag 2 maj 2018, kl 16.00. 

Justerandes signatur ! 'l 
w J ll;V\ tj. f' 

Utdragsbestyrkande 



~HJO 
Kom m u nfu Il mäktige 

Kf§ 19 

Dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-04-26 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 

4 (30) 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 20 

Information 

Budgetuppföljn ing l 20 18 
Ekonomichef Lennart Andersson 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-04-26 

Utdragsbestyrkande 

s (30) 



~HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-04-26 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Korsberga l: l m m. 

Jäv 

6 (30) 

2008-19 

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

Reservation 

Pierre Robert Ryden (S), Malin Pettersson, (S), Lars-Göran Svensson (S), Birgitta Vester (S), 
Carl-Henrik Jensen (S) , Bodil Hedin (S), Kjell-Arne Green (S), Merja Wester (S), Anders 
Karlsson (S), Nils-Olof Appelblom (V) och Anders Thornblad (Mp) reserverar sig mot beslutet 
(Bilaga B). 

Yrkanden 
Björn Bröne (L), Britt-Marie Sjöberg (C), Catrin Hulmarker (M), Eva-Lott Gram (Kd) och Hasse 
Nörgård (Sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Anders Thornblad (Mp) och Pi erre Robert Ryden (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förs lag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen emot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlig
het med kommunstyrelsens förslag att anta detaljplan för del av Korsberga l: l m m. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej -röst för avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning 

Med 20 ja-röster mot l l nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrel
sens förslag att anta detaljplan för del av Korsberga l: l m m (Bilaga A) . 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Korsberga 
1:1 mm. 

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

Utdr'agsbestyrkande 



HJO 
Kom m u nfu Il mäktige 

forts Kf§ 21 

Reservation 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

20 18-04-26 

7 (30) 

2008-19 

Pierre Robert Ryden (S), Merja Wester (S), Marie Lindberg (S), Carl -Henrik Jensen (S), Nils-Olof 
Appelblom (V) och Anders Thornblad (Mp) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 

Lars Glad (M) och Petter Jönsson (L) yrkar bifall til l förvaltningens fö rslag. 
Pierre Robert Ryden (S) yrkar avslag ti ll förvaltn ingens förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslaget om bifall mot förslaget om avslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att bifalla förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att säkerställa mark för en planerad anläggning för återvinning av avfall i 
anslutning til l 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 banvall en mellan Hjo och Stenstorp som är i kommunens ägo ingår i planområdet och 
föreslås få markanvändn ingen 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 2016 för dagvattenutredning och miljökon
sekvensbedömning. Med anl edning 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 20 16-12-1 3 att be fö rvaltn ingen 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 förhål lande 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. 

Utdn.gsbestyrbnde 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf§ 21 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens § 9/ 18. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-04-26 

8 (30) 

2008-19 

stadsarkitektens och planarkitektens skrivelse 20 18-0 1-16 samt plankarta och planbeskrivning. 
Byggnadsnämndens § 34/ 18. 

Skickas till 
Byggnadsnämnden 

Utdragsbestyrkande 
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Kom m u nfu Il mäktige 

Kf§ 22 

o 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-04-26 

Arsredovisning 20 17 för Hjo kommun och dess bolag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

fastställa årets resultat, samt 

i övrigt godkänna årsredovisning 2017 för Hjo kommun och dess bolag. 

Yrkande 

9 (30) 

2017-405 

Catrin Hulmarker (M) och Britt-Marie Sjöberg (C), Eva-Lott Gram (Kd), Björn Bröne (L) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttrande 
Pierre Robert Ryden (S) yttrar sig. 

Föredragande 
Kommundirektör Lisbeth Göthberg, ekonomichef Lennart Andersson, personalchef Per 
Johansson och VD Hjo Energi AB Håkan Karlsson. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

fastställa årets resultat, samt 

i övrigt godkänna årsredovisning 20 17 för Hjo kommun och dess bolag. 

Sammanfattning 

Förvaltn ingen har upprättat fö rslag till årsredovisning 20 17 för Hjo kommun och dess bolag. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 20 17 för Hjo kommun och dess bolag. 

Sl<ickas till 

Kom munledningsgruppen 
Bolagen 

Justerandes signatur / J 
e.rJ ~ fr 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-04-26 

o 

Kollektivtrafiknämnden: Arsredovisning 20 17 

Kommunfullmäktiges beslut 

l o (30) 

2018-6 1 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2017 för Kollektivtrafiknämnden för 
Hjo, Tibro och Karlsborg. 

Yrkande 

Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfu llmäktige besluta att godkänna årsredovisning 20 17 för 
Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg. 

Sammanfattning 
Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg har upprättat årsredovisning för 20 17. 

Beslutsunderlag 
Kollektivtrafiknämndens för Hjo, Tibro och Karlsborg § 4/ 18 samt årsredovisning 20 17. 

Skickas till 
Kollektivtrafikkontoret 

Utdragsbestyrkande 
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Kom m u nfu Il mäktige 

Kf§ 24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-04-26 

Revisionsberättelse 20 17 och fråga om ansvarsfrihet 

Kommunfullmäl<tiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

l l (30) 

20 17-40S 

- i enlighet med revisorernas förslag bevilja kommunstyrelsen och dess enskilda förtroende
valda ansvarsfrihet för år 20 17, 

- i enlighet med revisorernas förslag bevilja byggnadsnämnden och dess enskilda förtroende
valda ansvarsfrihet för år 20 17, samt 

- i enlighet med revisorernas förslag bevilja kollektivtrafiknämnden och dess enskilda förtroen
devalda ansvarsfrihet för år 20 17, 

Protokollsanteckning 

Kommunfullmäktiges ordförande noterar till protokollet att i beslutet deltar endast de ledamö
ter som enligt S kap 48 § i kommu nallagen är berättigade att delta i beslutet om ansvarsfrihet. 

Föredragande 
Vice ordförande i revisionen, Anne-Marie Fredriksson (M). 

Sammanfattning 

l kommunallagen S kap § 48 regleras fullmäktiges prövning av frågan om anmärkning och ansvars
frihet. De förtroendevalda revisorerna i Hjo kommun har överlämnat revisionsberättelse för år 
20 17, och tillstyrkt ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder och deras ledamöter. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för år 20 17. 
Kommunfullmäktiges ordförandes skrivelse 2018-04-18. 

Sl<ickas till 

Kommunstyrelsen 
Byggnadsnämnden 
Koll ekt ivtrafi knä m n den 
Kommunrevisionen 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kom m u nfu Il mäktige 

Kf§ 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-04-26 

12 (30) 

2018-107 

Om budgetering av investeringsmedel från 20 17 till 20 18 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förvaltningens förslag till ombudgetering av investe
ringsmedel från 20 17 till 20 18. 

Yrkande 

Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förvaltningens fö rslag till 
om budgetering av investeringsmedel från 20 17 till 20 18. 

Sammanfattning 
l likhet med tidigare år finns ett antal investeringsprojekt som pågick över årsskiftet. Budgetme
del har varit avsatta under 20 17 rnen av olika anledningar har projekten inte slutförts. Mycket 
kan ha hänt med förutsättningarna för de planerade investeringsprojekten. Fö rvaltningen ser där
för över dessa projekt och gör en ny planering för det fortsatta arbetet. Ekonomienheten har 
sammanställt verksamheternas önskemål om om budgetering av investeringsmedel från 20 17 t ill 
2018. 

T otalt har kommunen pågående projekt över årsskiftet 2017/20 18 t ill ett budgeterat belopp om 
17,8 mnkr. l dessa projekt finns nedlagda kostnader fram till årsskiftet på totalt 14,8 mnkr. För
valtningen föreslår att nettoöverskottet på 3,0 mnkr ombudgeteras till år 2018. 

Sammanställning av förslag till ombudgetering: 

Nettoombudget Bruttoombudget 

Kommunstyrelsens förvaltning l 069 401 l 206 003 

Fastighets- och gatuprojekt lO 920 371 15 048 0 16 

Ex ploateringsverksamhet -9 60 l 046 o 
Va-verksamheten 608 024 l 566 012 

Summa inkl exploatering (kr) 2 996 750 17 820 031 

Summa exkl exploatering 

(kr) 12 597 796 17 820 031 

J u•:;~~s signatur / l 
~; t( _r Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2018-04-26 

Översikt nettoinvesteringar 20 18- 20 18 

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

2012 2013 2014 2015 2016 

34 097 36 090 52 628 68 801 48 160 

13 (30) 

20 18-107 

Bokslut Budget 

2017 2018 

57 600 60 597* 

* Varav 20 18 års grundbudget 52,9 tkr samt ovanstående föreslag till ombudgetering (netto) 
2 997. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens skrivelse 2018-03-26 och sammanställning. 

Skickas till 

Ekonomienheten 
Samhällsbyggnad 

, 
Ju'J;~ra;:; signatur /L 
v~;~ !t~ 

/ 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf§ 26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-04-26 

Taxor och avgifter för kultur-, turism- och fritid 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

anta förvaltningens förslag till nya taxor och avgifter, 

14 (30) 

2018-106 

ge förvaltningen i uppdrag att göra en uppräkning av taxan årligen i enlighet med beslutad 
mall, 

ge förvaltningen i uppdrag att följa upp och utvärdera taxan inom två år, samt 

ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förs lag på taxa avseende avgifter för allmän 
platsmark. 

Yrkande 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

anta förvaltningens förslag till nya taxor och avgifter, 

ge förvaltningen i uppdrag att göra en uppräkning av taxan årligen i enlighet med beslutad 
mall, 

ge förvaltningen i uppdrag att följa upp och utvärdera taxan inom två år, samt 

ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag på taxa avseende avgifter för allmän 
platsmark 

Sammanfattning 
År 2007 genomfördes en översyn av taxor och avgifter inom Kultur och fritid. År 2008 trädde 
de nya taxorna och avgifterna i kraft. De nya taxornalavgifterna i detta dokument är anpassade 
till de förutsättningar som finns idag och de kommande åren. l samband med detta har också en 
översyn gjorts för att säkerställa en hög servicenivå i samband med bokningar. Stor vikt har lagts 
vid att göra det tydligt för alla vid bokningstillfällen vad det kostar samt vad som ingår. 

Taxor och avgifter räknas upp en ligt beslutad mall i syfte att jämna ut avgiftshöjning över tid samt 
för att kompensera för höjda interna kostnader för kultur, turism och fritid. Förvaltningen kom
mer att följa upp den nya taxan inom två år för att utvärdera dess effekter. 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-04-26 

15 (30) 

20 18- 106 

T f kultur-, turism och fritidschefens skrivelse 2018-03-19, utredning 2018-02-09 samt förslag till 
taxa. 

Sl<icl<as till 
Kultur-, turism- och fritid 
Samhällsbyggnad 

Utdragsbestyrkande 
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Kf§ 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-04-26 

Policy för integritet vid hantering av personuppgifter 

Kommunfullmäktiges beslut 

16 (30) 

2018-109 

Kommunfullmäktige besluta att anta Policy för integritet vid hantering av personuppgifter. 

Yrkande 

Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Policy för integritet vid hantering 
av personuppgifter. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del -under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut en
ligt ovan - att uppdra till kommundirektören att besluta om/ta fram rutiner och mallar för att 
underlätta personuppgiftsansvarigas följsamhet till policyn och dataskyddsförordningen. 

Sammanfattning 
Föranlett av EU:s dataskyddsförordning (679/20 16) ikraftträdande har förslag till policy för per
sonuppgiftshantering tagits fram och föreslås antas. 

Beslutsunderlag 
IT -chefens skrivelse 20 18-03-21 samt förslag till policy. 

Skickas till 
!T-enheten 

/ 

Utdragsbestyrkande 
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Kf § 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-04-26 

Arbetsmiljöpolicy för Hjo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad arbetsmiljöpolicy för Hjo kommun. 

Yrkande 

Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

17 (30) 

2018-110 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad arbetsmiljöpolicy för 
Hjo kommun. 

Sammanfattning 
En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Hjo kommun. Att göra en arbets
miljöpolicy innebär att komma överens om långsiktiga mål för arbetsmi ljön i o rganisationen. 

l Hjo kommun finns sedan 200 l en arbetsmiljöpolicy (dnr 2000-257), och av naturl iga skäl har 
det funnits anledning att se över och uppdatera po licyn. Förvaltningen har tagit fram ett förslag 
på en reviderad arbetsmiljöpolicy som, t illsammans med rutiner och mallar för det systema
tiska arbetsmiljöarbetet, kan lägga grunden för Hjo kommuns arbetsmiljöarbete. 

Policyn är samverkad i CSG. 

Beslutsunderlag 
Personalchefens skrivelse 20 18-03-22 samt förslag ti ll policy. 

Skickas till 
Personalen h eten 

Utdragsbestyrkande 
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Kf§ 29 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-04-26 

18 (30) 

2018-84 

POSOM-policy- Psykiskt och socialt omhändertagande vid akuta 
kriser, olyckor och katastrofer 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta policyn för psykiskt och socialt omhändertagande vid 

akuta kriser, olyckor och katastrofer (POSOM). 

Yrkande 

Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall til l kommunstyrelsens förs lag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta policyn för psykiskt och socialt 

omhändertagande vid akuta kriser, olyckor och katastrofer (POSOM). 

Sammanfattning 
Hjo kommun ska ha en beredskap för att möta olika hot, påfrestningar och störningar i kris och 
katastroflägen. En del i denna beredskap är det arbete som utförs av POSOM. POSOMS led
ningsgrupp består av företrädare för Socialtjänstens Individ- och familjeomsorg, Vård- och om
sorg, Barn- och utbildning, Närhälsan, Hälsocentralen och Svenska Kyrkan. Ledningsgruppen ut
för sina uppdrag inom ramen för sina ordinarie tjänster. Gruppen består bland annat av socio
nomer/beteendevetare, sjuksköterskor/läkare/psykolog och diakon/präst. 

POSOMS ledningsgrupp har till uppgift att: 

• Organisera 

• Upprätta stödcentrum för mottagande. 

• Samverka med övriga organisationer 

• Verka för utbildning av egen organisation 

Det finns en handlingsplan för POSOM arbetet sedan 2002. Denna har nu uppdaterats och nam
net har ändrats till policy. Policyn är framtagen i samverkan med berörda organisationer i 
POSOMs ledningsgrupp. Som ett komplement till policyn har förvaltningen utarbetat en praktisk 
instruktion. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschef Arbete och socialtjänsts skrivelse 20 18-03-0 l samt förslag till policy. 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf§ 29 

Skickas till 
Arbete och socialtjänst 

Justerandes signatur 

~riM f< 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-04-26 

Utdragsbestyrkande 

19 (30) 

2018-84 



HJO 
Kom m u nfu Il mäktige 

Kf§ 30 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-04-26 

•• o 

Avfallshantering Ostra Skaraborg: Arsredovisning 20 17 

Kommunfullmäktiges beslut 

20 (30) 

2018-88 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 20 17 för Avfallshantering Östra Skara
borg. 

Yrkande 

Lars Glad (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 20 17 för Av
fallshantering Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 

Avfallshantering Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2017. 

Beslutsunderlag 
Avfallshantering Östra Skaraborg, direktionens § 4/18, årsredovisning 20 17. 

Sl<ickas till 
Avfallshantering Östra Skaraborg 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kom m u nfu Il mäktige 

Kf§ 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-04-26 

21 (30) 

20 18-88 

Avfal lshantering Östra Skaraborg: Revisionsberättelse 20 17 och 
fråga om ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevil ja direktio nen i Avfallshantering Östra Skaraborg och de 
enskilda ledamöterna ansvarsfri het för år 20 17. 

Protokollsanteckning 
Till dagens protoko ll antecknas att endast de ledamöter deltar i bes lutet som enligt kommunalla
gens 5 kap § 48 äger rätt att delta i beslutet o m ansvarsfr ihet. 

Sammanfattning 

Avfallshantering Östra Skaraborg har översänt revisionsberättelse fö r 2017 för behandl ing av 
fråga o m ansvarsfrih et i fullmäkt ige. 

Beslutsunderlag 

Revisio nsberättelse 20 17 för Avfallshantering Östra Skaraborg. 

Skickas till 

Avfallshantering Östra Skarabo rg 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kom m u nfu Il mäktige 

Kf§ 32 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-04-26 

•• o 

Miljösamverkan Ostra Skaraborg: Arsredovisning 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

22 (30) 

2018-80 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 20 17 för Miljösamverkan Östra Skara
borg. 

Yrkande 

Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 20 17 för Mil
jösamverkan Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Miljösamverkan Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 20 17. 

Beslutsunderlag 
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § 2/ 18, årsredovisning 20 17. 

Skickas till 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 

Uldragsbestyrkande 



HJO 
Kom m u nfu Il mäktige 

Kf § 33 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-04-26 

23 (30) 

20 18-80 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Revisionsberättelse 20 17 och 
fråga om ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen i Miljösamverkan Östra Skaraborg och de 
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 20 17. 

Protokollsanteckning 
Till dagens protokoll antecknas att endast de ledamöter deltar i beslutet som enligt komm unalla
gens 5 kap § 48 äger rätt att delta i beslutet om ansvarsfrihet. 

Sammanfattning 

Miljösamverkan Östra Skaraborg har översänt revisionsberättelse för 20 17 för behandling av 
fråga om ansvarsfrihet i fu llmäktige. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 20 17 för Mi ljösamverkan Östra Skaraborg. 

Sl<ickas till 

Miljösamverkan Östra Skaraborg 

. ., 
Justerandes sognatur / . - / 

~ ~ tf;r-
Utdragsbestyrkande 

/ 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 34 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-04-26 

T alldörmedling Väst: Ny förbundsordning fr o m 20 19-0 1-0 l 

Kommunfullmäktiges beslut 

24 (30) 

2018-9 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedl ing 
Väst fr o m 20 19-0 l -0 l. 

Yrkande 

Ann-Christine Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till ny förbundsord
ning för Tolkförmedling Väst fr o m 20 19-01 -0 l. 

Sammanfattning 
Tolkförm edling Väst har arbetat fram ett förslag till ny förbundsord n i ng, dels för att följa den nya 
kommunallagen och dels för att anpassa till förbundets organisation. 

Beslutsunderlag 
Tolkförmedling Väst: Skrivelse 2018-03-19, direktionens beslut 20 18-03-09, § 307 samt förslag 
ti ll ny förbundsordning. 

Skickas till 
Tolkförmedling Väst 

jus~ sign>tur 

\Pjj\ 
/ 

Utdragsbenyrkande 



HJO 
Kom m u nfu Il mäktige 

Kf§ 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-04-26 

Revidering av gemensamt färdtjänstreglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

25 (30) 

2018- 13 

godkänna den revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet som Skaraborgs kom
munalförbunds styrelse föreslagit, 

godkänna revideringen av 18 och 8 §§, samt 

det gemensamma färdtjänstreglementet ska gälla fr o m 20 18-05-0 l. 

Yrkande 

Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfu llmäktige besluta att: 

godkänna den revidering av det gemensamma färdtjänstreglementet som Skaraborgs kom
munalförbunds styrelse föreslagit, 

godkänna revideringen av 18 och 8 §§, samt 

det gemensamma färdtjänstreglementet ska gälla fr o m 20 18-05-0 l. 

Sammanfattning 
Kollektivtrafikkontoret har reviderat reglementet enligt kommunalförbundets rekommendation . 
Reglementet föreslås gälla fr o m 20 18-05-0 l. 

Beslutsunderlag 

Kollektivtrafikkontorets skrivelse 20 18-03-0 l med förs lag ti ll revidering av gemensamt regle
mente, Skaraborgs kommunalförbunds styrelsebeslut§ 98/ 17 samt förslag till gemensamt färd
tjänstreglemente inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde. 

Sl<icl<as till 

Kollektivtrafikkontoret 
Skaraborgs kommunalförbund 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-04-26 

26 (30) 

2017-185 

Upphävande av beslut om antagande av ny avfallstaxa för Avfalls
hantering Östra Skaraborg, Kf 20 18-02-22, § l O 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kom munfullmäktige beslutar att upphäva kommunfullmäktiges beslut 20 18-02-22, § l O om avfall
staxa som skulle ha trätt i kraft den l mars 20 18. 

Yrkande 

Lars Glad (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva kommunfullmäktiges beslut 
20 18-02-22, § l O om avfallstaxa som skulle ha trätt i kraft den l januari 20 18. 

Sammanfattning 
Förslaget till avfallstaxa att träda i kraft den l januari 2018 har inte antagits av alla medlems
kommuner i AÖS. Vid direktionens sammanträde 20 18-03-19 beslutades att föreslå de med
lemskommuner som antagit taxan att upphäva beslutet. Hjo kommun har fattat beslut om att 
anta avfallstaxa att träda i kraft den l mars 20 18 och föreslås därför att upphäva detta beslut. 
Det innebär att avfallstaxa med ikraftträdande 2016-0 1-0 l fortsatt kommer att gälla. 

Beslutsunderlag 
Avfallshantering Östra Skaraborgs skrivelse 20 18-03-20. 

Skickas till 
Avfallshantering Östra Skaraborg 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfu ll mäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-04-26 

27 (30) 

Kf§ 37 2018-89 

Avfal lshantering Östra Skaraborg: Ny förbundsordning fr o m 
20 19-0 1-0 l 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ny förbundsordning för Avfallshantering 
Östra skaraborg att träda i kraft den l januari 20 19. 

Yrkande 

Lars Glad (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag t ill ny förbundsord
ning för Avfallshantering Östra Skaraborg att träda i kraft den l januari 2019. 

Sammanfattning 
Avfallshantering Östra Skaraborg har upprättat förs lag till ny förbundsordning. Den nya kommu
nallagen innebär att den nuvarande förbundsordningen måste revideras. Det är särskilt 18 punk
ter i lagens 9 kap 6 § som reglerar vad som ska anges i den nya fö rbundso rdningen. 

Beslutsunderlag 
Avfallshantering Östra Skaraborgs § 5118, skrivelse 20 18-02-14 samt förslag till ny förbundsord
ning. 

Skickas till 
Avfallshantering Östra Skaraborg 

Justenndes signatur ~// 

aj (V\ 7---
Uldn.gsbescyrkande 



HJO 
Kommunfu llmäktige 

Kf§ 38 

SAM MANTRÄDEsPROTOKOLL 

2018-04-26 

28 (30) 

20 17-205 

Ti lläggsanslag investeringsmedel för om- och ti llbyggnad av Orre
lyckans förskola 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsbudgeterna 1,8 m n kr i investeringsbudget 20 18 för ut
byggnad av Orrelyckans förskola. 

Yrkande 

Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall t ill kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilläggsbudgeterna 1,8 mnkr i investe
ringsbudget 20 18 för utbyggnad av Orrelyckans förskola. 

Sammanfattning 
l budgetprocessen inför 20 14 beslutade budgetberedningen att t illdela 4,2 m n kr för utbyggnad av 
Orrelyckans förskola år 20 16. En av förskolans avdelningar har varit inrymd i en tillfällig pavil
jong. Under våren 20 17 togs paviljongen bort och en upphandling av om- och ti llbyggnaden ge
nomfördes. De anbud som kom in låg över tilldelad ram och förvaltningen beslutade att avvakta 
med projektet. En ny upphandling har genomförts och även i denna ligger de inkomna anbuden 
över tilldelad ram för projektet men de är något lägre än vid det tidigare tillfä llet. Kostnaden för 
om- tillbyggnaden bedöms uppgå till 7 mnkr, varav 5,6 mnkr för tillbyggnad och 1,4 mnkr för 
ombyggnad. För att nå full finansiering behöver ytterligare 1,8 mnkr tilldelas. Kalkyl bifogas detta 
missiv. 

Förvaltningen bedömer att det är angeläget att projektet genomförs snarast eftersom barnom
sorgsverksamheten i nuläget är trångbodda. Om byggnationen kan påbörjas under våren 20 18 
kan den nya avdelningen stå klar i månadsskiftet april/ maj 20 19. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens och barn- och utbildningschefens skrivelse 2018-04-03, 
jämförandekalkyl samt ritningar över om- och ti llbyggnad. 

Skickas till 

Ekonomienheten 
Samhällsbyggnad 
Barn och utbi ldning 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 39 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-04-26 

Fyllnadsval av nämndeman efter Jeannette Berglund (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

29 (30) 

2018- 101 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet fyllnadsval av nämndeman efter Jeanette 
Berglund (M). 

Sammanfattning 

Jeannette Berglund (M) har av Skaraborgs tingsrätt 2018-03-23 entledigats från uppdraget som 
nämndeman. 

Beslutsunderlag 

Skaraborgs tingsrätts skrivelse 20 18-03-23. 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kom m u nfu Il mäktige 

Kf§ 40 

Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-04-26 

30 (30) 

l. Länsstyrelsen Västra Götaland: Sammanräkning för ny ersättare i kommunfullmäktige efter 
Margareta Cavalli-Björkman (M) där Eva Blixth (M) utsetts (20 18-38). 

2. Synskadades Riksförbund Skaraborg: Varför räknas inte vi och våra synpunkter? Synpunkter 
angående färdtjänstreglementet. 

Utdragsbeseyrkande 



HJO KOMMUN Bilaga A 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Närvaro- och voteringslista den 26 april 2018 

Närvar- Votering avseende§ 2 1 Votering avseende§ 
LEDAMÖTER ande Ja N ej A vs t Ja N ej A vs t 

l. Catrin Hulmarker M l l 

2. Malin Carlbom M l l 

3. Ewa F Thorstenson M -
4. Knut lndebetou, ej§ 21 M l 

5. Göran Svensson M l l 

6. Ann-Christine Fredriksson, ej § 2 1 M l 

7. Kerstin Strandbergh M l l 

8. Lars G lad 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 -
13. Linnea Hultmark c l l 

14. Petter Jönsson 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 -

2 1. Jörgen Fransson s -
22. Carl-Henrik Jensen s l l 

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 -
29. Jonna Jarlemark Kraft M p -

30. Petra Jarlemark M p -
31. Hasse N örgård Sd l l 

32. Thomas Karlsson Sd l l 

33. Egon Kornell Sd l l 



HJO KOMMUN Bilaga A 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
N ärvaro- och voter ingslista den 26 april 20 18 

T jänstgörande Närvar- Votering avseende § 2 1 Votering avseende § 
för nr ande 

ERSÄTTARE Ja Nej A vs t Ja N ej A vs t 
M Hugo Mellander 3 l l 

M Stefan Aleniusson 

M Richard Bengtsson, tjänstgörande § 21 6 l l 

M Anette Klang, tjänstgörande§ 21 4 l l 

M Eva Blixth 

c Ingemar Fransson 

c Torgny Andersson 12 l l 

L Björn Bröne 14 l l 

L Hillevi Blom 15 l l 

K d David Olsson 

K d Ulrica Lindström 

s Lars-Göran Svensson 20 l l 

s Reine Blank 

s Johanna Lövgren 

s Birgitta Vester 2 1 l l 

s Fredrik Belline 

v Mikaela Gunnarsson 

v Linnea Carrick 

M p Anders Thornblad 30 l l 

M p Lena Haagman 

Sd Lorna Kar lsson 

Sd A lbert Göransson 

Antal 31 20 Il 

Or<lforan e Justerare 

sekreterare Justerare 



Bilaga B. 

Vår reservation med anledning av majoritetsbeslut i Fullmäktige. 

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

Den miljökonsekvensutredning som fu llmäktige begärt i samband med tidigare återremiss 
saknas fortfarande. 

Dagvattenutredningen visar, trots sina brister, att det före ligger stor översvämningsrisk. En 
mer komplett dagvattenutredning krävs, där anläggningen för omhändertagande av allt 
dagvatten beskrivs, ink!. lämpliga dimensioner för kulvertar och sedimentationsdammar. 
Dessutom innehåller förslaget till detaljplan följande felaktigheter/brister: 

l. "Vegetationen i områdets non·a del består av tät barrskog." (S id 3, spalt 1.) 

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

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

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, spalt l och 2. ) 

Fel. På dessa områden pågår avfallshantering, bl.a. fli sning av förorenat träavfall och upplag 
av fragmenterat metallavfall. A v ledning av dagvatten från området pågår genom nyanlagd 
kulvert, en vattenverksamhet som är samråds- eller tillståndspliktig. Inget samråd har skett. 

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

tegeltillverkningen vid Korsberga Tegelbruk) sydost om planområdet bedöms inte föreligga." 
(S id 5, spalt 1.) 

Fel. Om deponin endast innehöll avfall från tegeltillverkningen hade miljöproblemen varit 
mindre. Men deponin innehåller både industriavfall och hushållsavfall, stora mängder farl igt 
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 
vi lselett remissinstanserna, t.ex. länsstyrelsen och MÖS. 

6. "Deponin ligger på lägre nivå än planområdet, varför eventuellt lakvatten rinner österut. 
Några ri sker för att dagvatten från planområdet kan påverka deponin med åtfölj ande negativa 
konsekvenser kan heller inte förutses." (Sid 5, spalt 1.) 



Fel. Det finns en uppenbar risk att dagvatten från avfallshanteringsverksamhetens hårdgjorda 
ytor riiU1er in i deponin och skapar stora flöden giftigt lakvatten ti ll Lillån. Den kompletterade 
dagvattenutredningen påpekar att det "finns stor ri sk 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." (S id 5, spalt 2.) Med denna åtgärd anser planförfattaren att ingen 
miljökvalitetsnorm för vatten överskrids. 

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

geohydrologiska undersökningens förs lag) till 1700 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/tillstånd. 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 påbötj ats utan detaljplan, utan anmälan/tillstånd och utan samråd med 
skogsstyrelsen och länsstyrelsen. (Sid 6, spalt 1.) 

8. Prövningen av planerad verksamhet enligt 9 kapitlet i mi ljöbalken är tänkt att "ske parallellt 
med hanteringen av planärendet. Prövningen sker på initiativ av exploatören." (Sid 6, spalt 2.) 
Fel. Ingen ansökan är gjord till 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 näm1aste granne och hanteringen på planområdet påverkar 
företaget i stor utsträckning. 

Hjo 20!8-04-26 . J J 
IAT!nn1.~ !~/.i~·; k -L/. :~J j ~ 
Miljöpartiet Hjo Vänsterpartiet Hjo Soci aldemokratJ~1a Hjo 


