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HJO 
Kom m u nfu Il mäktige 

ledamöter 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

20 18-06-20 

Tjänstgörande ersättare 

Michael Kihlström (Kd), ordförande 

Catrin Hulmarker (M),ej §56 Anette Klang (M), § 56 
Hugo Mellander (M) Malin Carlbom (M) 

Ewa F Thorstenson (M), ej § 56 

Knut lndebetou (M) 

Göran Svensson (M) 

Ann-Christine Fredriksson (M) 

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 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< f'Jildasson Brusberg (V) 
Jonna Jarlemarl< Kraft (M p) 

Petra Jarlemark (Mp) 
Hasse Närgård (Sd) 

Thomas Karlsson (Sd) 

Egon Kornell (Sd) 

Narvarande ej tjiostgörande ersätt.a.re 

Richard Bengtsson (M) 

Lars-Göran Svensson (S) 

Birgitta Vester (S) 

Lena Hagman (Mp) 

Anette Klang (M) §§51-55 och 57-58, Björn Bröne (L), David Olsson (KD) 

Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 51 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-20 

Justerande och fastställande av tid för justering 

Kommunfullmäktiges beslut 

3 ( 13) 

Ann-Christine Fredriksson (M) och Merja Wester (S) utses att tillsammans med ordföranden ju
stera protokollet. 

Till ersättare utses Kerstin Strandbergh (M) och Birgitta Vester (S). 

Justeringstid: Måndag 25 juni 2018, kl. 16.00. 

Jonerandes signnor _ \ \ 

C Je 1 UJ;( ~N 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 52 

Dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-06-20 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kom m u nfu Il mäktige 

Kf§ 53 

Information 

Avfallshantering Östra Skaraborg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-20 

Förbundschef Lars Persson och ekonomichef Linda M ou/are 

Byggnadsnämnden 

Byggnadsnämndens ordförande Björn Bröne (L) 

Budgetuppföljning 2 

Ekonomichef Lennart Andersson 

Justerandes signatur 

(}ltF \Xt(' ~~~ 
Utdragsbestyrkande 
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HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 54 

o 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-06-20 

T elidörmedling Väst: Arsredovisning 20 17 

Kommunfullmäktiges beslut 
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2018- 145 

Kommunfu llmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2017 för Tolkförmedling Väst. 

Yrkande 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 20 17 för 
Tolkförmedl ing Väst. 

Sammanfattning 

Tolkförmedling Väst har upprättat årsredovisn ing för 20 17. 

Beslutsunderlag 

Tolkförmedling Väst årsredovisning 20 17 samt revisionsberättelse för år 20 17. 

Skickas till 

Tolkförmedling Väst 

Justerandes signatur 

(]/t;:: lW\ ~\\0 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ SS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-20 
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2018-14S 

T alldörmedling Väst: Revisionsberättelse 20 17 och fråga om an
svarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen i Tolkförmedling Väst och de enskilda leda
möterna ansvarsfrihet för år 20 17. 

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

Sammanfattning 

T oll<förmedling Väst har översänt revisionsberättelse för 20 17 för behandling av fråga om an
svarsfrihet i fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 20 17 för T oll<förmedling Väst. 

Skickas till 

Tolkförmedling Väst 

Justerandes sign
1
atur \ 

{cltf lU\ ~~\J 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-20 

8 (13) 

Kf§ 56 20 18- 154 

Ansökan om borgen för Kooperativa Hyresrättsföreningen Äldre
hem i Hjo, ekonomisk förening 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för Kooperativa Hyresrättsföringen Äldrehem i 
Hjo, Ekonomisk Förening med maximalt 62 000 tkr för om- och til lbyggnad av Sigghusbergs 
äldreboen de. 

Tillsammans med tidigare ingångna borgensåtagande för KHF Äldrehem om 54 000 tkr uppgår 
det totala åtagandet därefter till l 16 000 tkr. 

Jäv 
Catrin Hulmarker (M) och Ewa F Thorstenson (M) deltar inte i ärendets handläggning p g a jäv. 

Yrkande 

Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens fö rslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ingå borgen för Kooperativa Hyres
rättsföringen Äldrehem i Hjo, Ekonomisk Förening med maximalt 62 000 tkr för om- och til l
byggnad av Sigghusbergs äldreboende. 

Tillsammans med tidigare ingångna borgensåtagande för KHF Äldrehem om 54 000 tkr uppgår 
det totala åtagandet därefter till l 16 000 tkr. 

Yrkande 

Pierre Robert Ryden (S) yrkar bifall til l förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2015 att: 
- ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag och därefter upphandla en 

byggentreprenad utifrån behovet av om- och tillbyggnation av Sigghusbergs äldreboende, 
- ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avtal med KHF Äld rehem i Hjo avseende dels över

låtelse av byggnadsentreprenadskontraktet efter avslutad upphandlingsprocess, dels blockför
hyrning av fastigheten inklusive de till- och ombyggda delarna, samt 

- ge kommunstyrelsen i uppdrag att fatta övriga nödvändiga beslut gällande utbyggnaden av 
Sigghusbergs äldreboende. 

En första an budsförfrågan gick ut under våren 20 17. T rycket på byggmarknaden var då extremt 
högt, varför kommunen endast fick in ett anbud och där kostnaden var alltför hög. Detta til lsam
mans med det faktum att efterfrågan på särskilt boende för personer med demens inte ökade i 

Justeran~d. es si natur 

/ ' ca r 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf§ 56 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-20 

9 ( 13) 

2018-154 

den takt som tidigare prognostiserades, gjorde att kommunen avbröt upphandlingen , såg över 
och reviderade förfrågningsunderlaget samt sköt projektet ett år framåt i tiden. En ny anbuds
förfrågan genomfördes sedan under vintern 20 17-20 18.Då nu upphandlingen genomförts och en 
kostnadsberäkning för om- och tillbyggnaden har varit möjlig att göra är nästa steg att teckna 
avtal med entreprenören samt att förbereda finansieringen av till- och ombyggnaden. 

Som ett led i förberedelsen för finansieringen ansöker därfö r föreningen om kommunal borgen. 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens skrivelse 20 18-05-17 samt beräkning av underlag för borgensåtagande. 

Skickas till 
Ekonomienheten 

Justerandes signatur 

1 

\ 

w (i{!( \~\'N 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kom m u nfu Il mäktige 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-20 

l o ( 13) 

Kf§ 57 2018-155 

Vårbudget för Hjo kommun 20 19 - 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

stryka fjärde stycket sidan 46 i förslag till vårbudget 2019 - 2021, samt 

fastställa vårbudget 20 19 - 2021 fö r Hjo kommun. 

Yrkande 

Catrin Hulmarker anmäler ändringsyrkande om att fjärde stycket på sidan 46 i förslag till 
vårbudget 2019- 2021 "Barn och utbildning får i uppdrag att utreda[ ... J den i så fall ska 
placeras" skall strykas. 

Catrin Hulmarker (M), Britt-Marie Sjöberg (C), Eva-Lott Gram (Kd), Petter Jönsson (L), Hasse 
Nörgård (Sd) yrkar bifall til l kommunstyrelsens reviderade förslag. 

Föredrogonde 
Ekonomichef Lennart Andersson. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa vårbudget 20 19 - 2021 för 
Hjo kommun. 

Yrkande 

Petter Jönsson (L), Lars Glad (M), Eva-Lott Gram (Kd) och Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall t ill 
förvaltningens försl ag. 

Anteckning 
Pierre Robert Ryden (S), Carl-Henrik Jensen (S), Marie Lindberg (S) och Bodil Hedin (S) deltar 
inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Enligt Hjo kommuns plan för budget och budgetuppföljning ska kommunfullmäktige under juni 
månad fastställa vårbudget för budgetarbetet. 

Vårbudgeten ska innehålla: 
- övergripande finansiella mål, 
- den totala investeringsramen, 
- ekonomiska ramar fördelat på politikområdesnivå, samt 
- avgörande inriktningar. 

Juste~"/ signatur N • \ 

(if!- UK_ \~W 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunful lmäktige 

forts Kf § 57 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-20 

Ekonomichefens skrivelse 20 18-05-23. 
Vårbudget 20 19 - 202 1 för Hjo kommun. 

Skickas till 

Kommunledningsgruppen 

Utdragsbestyrkande 

l l ( 13) 

2018- 155 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf§ 58 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2018-06-20 

Placering av ny skola i Hjo kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

inte gå vidare med en utbyggnad av Hammarnskolan, samt 

12 ( 13) 

2016-174 

inrikta det fortsatta arbetet mot att en ny skola byggs på markområdet, del av söder 3:43, 
norr om Falköpingsvägen. 

Yrkande 

Catrin Hulmarker (M), Petter Jönsson (L) Eva-Lott Gram (Kd), Britt-Marie Sjöberg (C) och 
Hasse Närgård (Sd) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

inte gå vidare med en utbyggnad av Hammarnskolan, samt 

inrikta det fortsatta arbetet mot att en ny skola byggs på markområdet, del av söder 3:43, 
norr om Falköpingsvägen. 

Kommunstyrelsen beslutar vidare att: 

ge förvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan för del av söder 3:43 norr om Falköpingsvä
gen som möjliggör byggnation av skola, samt 

ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen under hösten 2018 med in
formation om lokalbehovet för särskolan och framtida skolorganisation. 

Yrkande 

Lars Glad (M), Britt-Marie Sjöberg (C), Eva-Lott Gram (Kd) och Ann-Christine Fredriksson (M) 
yrkar bifall ti ll förvaltningens förslag. 

Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna lämnar en skriftlig protokollsanteckning (Bilaga A). 

Sammanfattning 

Utredningen kring möjligheterna att bygga ut Hammarnskolan har mynnat ut i två tänkbara för
slag. Inget av förslagen löser de utmaningar som identifierades i förvaltn ingens förstud ie kring ut
byggnad av Hammarnskolan. Det fö rslag som ger bäst förut sättningar att bevara och utveckla 

Justeran es signatur \. \ 

l&(\~~ 
Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kom m u nfu Il mäktige 

forts Kf§ 58 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-06-20 
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2016-174 

den pedagogiska verksamhetsiden innebär relativt stora ombyggnationer av befintlig byggnad. 
Detta medför att undervisningen måste bedrivas i paviljonger under byggtiden. Inget av förslagen 
till utbyggnad gör att tillräcklig friyta för skolgården kan säkerställas. Det ökade elevantalet inne
bär att gymnastiksalen behöver byggas ut vilket inte ryms på skoltomten. 

Trafiksituationen vid Hammarnskolan upplevs redan i dagsläget som problematisk. Det finns sto
ra svårigheter att tillskapa en säker och väl fungerande trafiksituation om trafikflödet ökar ytter
ligare. 

Under utredningens gång har behov att nya lokaler för ett tiotal yngre särskaleelever tillkommit. 
Det finns svårigheter att lösa lokalbehovet för särskolan i en utbyggnad av Hammarnskolan. An
talet barn i särskolan ökar. Enligt SCB:s prognos kommer även antalet elever på högstadiet att 
öka och då är det inte längre möjligt att ha kvar särskolan i högstad iets lokaler. 

Under våren 2018 har förvaltningen beställt en befolkningsprognos från Statistiska centralbyrån, 
SCB. Prognosen visar att det finns risk att skolorganisationen växer ur lokalerna ko rt efter att 
utbyggnaden av Hammarnskolan står klar. l ett sådant läge finns ingen möjlighet till ytterligare 
utbyggnad av vare sig Hammarnskolan eller Guldkroksskolan. En ytterligare ökning av elevantalet 
innebär att skolorganisationen skulle hamna i en situation där tillkommande elever får placeras i 
redan fulla klasser och lokaler. Även om prognosen inte med säkerhet speglar den framtida ut
vecklingen är den en viktig indikator att ta hänsyn till inför beslutet om att bygga ytterligare en 
skola i Hjo kommun. Förvaltningen anser att den na osäkerhet talar för att bygga den nya skolan 
på det markområdet vid Falköpingsvägen som tidigare föreslagits som alternativ. Denna placering 
möjliggör ytterligare utbyggnad om detta behövs för att klara grundskolans framtida lokalbehov. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens och barn- och utbildningschefens skrivelse 2018-05-23. 
Återrapportering av utredning kring utbyggnad av Hammarnskolan samt Fö rstudie Hammarn
skolan. 

Skickas till 
Samhällsbyggnadschefen 
stadsarkitekten 
Barn- och utbildningschefen 

Utdragsbestyrkande 



HJO KOMMUN Bilaga A 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Närvaro- och voter ingslista den 20 juni 20 18 

Närvar- Votering avseende Votering avseende § 
LEDAMÖTER ande Ja Nej A vs t Ja Nej Avst 

l . Catrin Hulmarker M l 

2. Malin Carlbom M -
3. Ewa F Thorstenson M l 

4. Knut lndebetou M l 

5. Göran Svensson M l 

6. Ann-Christine Fredriksson M l 

7. Kerstin Strandbergh M l 

8. Lars Glad M l 

9. Christer Klang M l 

10. Björn Fredeby M -

Il . Britt-Marie Sjöberg c l 

12. Ewa Larsson c l 

13. Linnea Hultmark c l 

14. Petter Jönsson L l 

15. Ann-Kathrine Fagerberg L l 

16. Michael Kih lström K d l 

17. Eva-Lott Gram K d l 

18. Pierre Robert Ryden s l 

19. Malin Pettersson s l 

20. Marie Lindberg s -
2 1. Jörgen Fransson s l 

22. Carl-Henrik Jensen s l 

23. Bodi l Hedin s l 

24. Kjel l-Arne Green s -
25. Merja Wester s l 

26. Anders Kar lsson s l 

27. Nils-Olof Äppelblom v l 

28. Fredrik Niklassen-Brusberg v -

29. Jonna Jarlemark Kraft M p -

30. Petra Jarlemark M p l 

31. Hasse Nörgård Sd l 

32. Thomas Karlsson Sd l 

33. Egon Kornell Sd l 



HJO KOMMUN Bilaga A 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Närvaro- och voteringslista den 20 juni 20 18 

Tjänstgörande Närvar- Votering avseende Votering avseende § 
för nr ande 

ERSÄTTARE Ja Nej A vs t Ja Nej A vs t 
M Hugo Mellander 2 l 

M Stefan A leniusson 

M Richard Bengtsson lO l 

M Anette Klang, tjänstgörande §56 l l 

M Eva Blixth 

c Ingemar Fransson 

c Torgny Andersson 

L Björn Bröne 

L Hillevi Blom 

K d David Olsson 

K d Ulrica Lindström 

s Lars-Göran Svensson 20 l 

s Reine Blank 

s Johanna Lövgren 

s Birgitta Vester 24 l 

s Fredrik Belline 

v Mikaela Gunnarsson 

v Linnea Carrick 

M p Anders Thornblad 

M p Lena Haagman 29 l 

Sd Lorna Karlsson 

Sd Albert Göransson 

Antal 32 

6;(lfÖrande Justerare 

sekreterare 


