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Kommunfullmäktige 

Ledamöter 
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Petter Jönsson (L) 
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Justerandes signatur 

/yt~ /Jk 'll 

Tjänstgörande ersättare 
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Malin Carlbom (M) 
Lena Larson (M) 

Michael Wennerberg (S) 

· Lars-Göran Svensson (S) 

Göran Under 

Christina Milton 

Utdragsbestyrkande 
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tJHJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 89 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-21 

Justerande och fastställande av tid för justering 

Kommunfullmäktiges beslut 

3 (21) 

Richard Bengtsson (M) och Anders Karlsson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera 
protokollet. 

Till ersättare utses Kerstin Strandbergh Hermansson (M) och Fowziya Abdelmoniem Abbas (S). 

Justeringstid: Måndag 25 mars 2019, kl 16.00. 

Justerandes signatur 

I~ &e; ~t1 
Utdragsbestyrkande 



Kommunfullmäktige 

Kf § 90 

Dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-21 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4 (21) 



fJ HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 91 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-21 

5 (21) 

2019-90 

Fråga under allmänhetens frågestund om klimat- och energiplan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- frågan får ställas, samt 

- notera frågan och svaret till protokollet. 

Sammanfattning 
Christer Hagman har inkommit med fråga: 

Hjo kommun behöver en aktuell klimat- och energiplan. Det är ju inte bara bra, att ha en sådan, 
utan tredje paragrafen i Lag om kommunal energiplanering kräver att det ska finnas en aktuell 
energiplan i varje kommun. 

Senast kommunfullmäktige beslutade om en energiplan var 2007-04-16, alltså för nästan 12 år 
sedan. En energiplan ska uppdateras minst en gång per mandatperiod. Den gamla planen från 
2007 innebar bl.a. att kommunstyrelsen skulle få en rapport om läget senast i mitten på mars 
varje år. 

Enligt protokollen har detta glömts bort även i år. 

Under de år som gått sedan 2007 har det blivit uppenbart för allt fler att klimatfrågan måste ges 
högsta prioritet. Nu senast har till och med skolelever påpekat detta, både i Hjo och i hela värl
den i övrigt. 

Så min fråga är: Är det inte dags nu att snabbt ta fram en ny energiplan med ett handlingspro
gram för att göra den kommunala verksamheten i Hjo helt fri från fossil energi? Samtidigt som 
åtgärder sätts in för att underlätta för kommuninvånarna att också kunna nå nollutsläpp snarast 
möjligt? 

Catrin Hulmarker (M) besvarar frågan: 

(Referat) Det är absolut dags att ta fram en klimat- och energiplan. Faktum är att arbetet pågår 
och beräknas bli klar 2019. Det är viktigt att följa lagen och medel har varit avsatt att för att ta 
fram en plan. Samtidigt har kommunen vidtagit andra åtgärder. Fullmäktige har antagit en håll
barhetsstrategi där framtagande av en ny energiplan är en del. Kommunen har genomgått ett 
tufft energieffektiviseringsprogram. Kommunens verksamheter använder endast grön el och Hjo 
Energi AB erbjuder sina kunder etthundra procent fossilfri energi (resultat 2017). Kommunen 
har monterat solpaneler på fastigheter som gör att kommunen kan leverera energi in i systemet. 
Kommunen har ett bra utbyggt fjärrvärmenät som under normal drift är fossilfritt. Ny gatubelys
ningsarmatur med LED-lampor har inneburit stora minskningar av elförbrukningen, hittills är mer 
än hälften utbytt och arbetet fortskrider för att byta ut de kvarvarande. 

Justerandes signatur 

~ lk ~ 
Utdragsbestyrkande 



Kommunfullmäktige 

forts Kf § 91 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-21 

6 (21) 

2019-90 

Ett område som behöver utvecklas är transportsektorn: Energideklaration av kommunens for
don är gjord och likaså utökat antal laddplatser till dessa i och med att kommunen ställer om till 
mer eldrivna fordon. Antalet publika laddplatser kommer att öka i antal från dagens en. Det finns 
ett uppdrag till Hjo Energi AB att vara ett stöd och ge råd till invånare i Hjo som vill bygga ut 
solceller. Kommunen bygger fortsatt ut gång- och cykelbanenätet för att underlätta miljösmarta 
transporter och arbetar i dialog med regionen för att bygga ut kollektivtrafiknätverket. Ett ar
bete pågår i de kommunala verksamheterna för att minska matsvinnet. Sedan kan man alltid 
önska att kommunen blir än bättre på information till att Hjoborna om hur man gör rätt. Kom
munen stödjer engagemang bland ungdomar och andra, uppmanar invånarna att cykla till jobb 
och liknande eller att avstå från onödiga resor. Samtidigt är detta en attitydfråga som landar ner 
på var en. 

Sammanfattningsvis: Trots att det inte finns en aktuell plan är vi långt framme. Och en ny Energi
plan är på gång. 

Beslutsunderlag 
Fråga 2019-03-20 från Christer Haagman. 

Skickas till 
Christer Haagman 

Justerandes signatur Utdragsbesryrkande 

I} -,'- Hh: ~t{( 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 92 

Information 

- Kollektivtrafikkontoret 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-21 

Administrativ chef Frida Blomqvist samt traftkplanerarna Annika Åhberg och Erika Vikström 

Justerandcs signacur /1 

J l c'\_" §/z;; ~l( 
Utdragsbestyrkande 

7 (21) 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 93 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-21 

Allmänpolitisk debatt 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera den allmänpolitiska debatten till dagens protokoll. 

8 (21) 

Catrin Hulmarker (M), Pierre Robert Ryden (S), Christina Milton (Sd), Britt-Marie Sjöberg {C), 
Eva-Lott Gram (Kd), Petter Jönsson (L), Ewa F Thorstenson (M) och Ann-Christine Fredriksson 
(M) deltar i debatten. 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 94 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-21 

9 (21) 

2019-56 

Revidering av samverkansavtal för gemensam kollektivtrafiknämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen revidering av samverkansavtal för gemen
sam kollektivtrafikriämnd att gälla fr o m 2019-06-0 I. 

Yrkande 

Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagen revidering av 
samverkansavtal för gemensam kollektivtrafiknämnd att gälla fr o m 2019-06-0 I. 

Sammanfattning 
Kollektivtrafiknämnden har föreslagit kommunfullmäktige i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommun 
att godkänna föreslagen revidering av samverkansavtal för gemensam kollektivtrafiknämnd. Avta
let förändras främst avseende verksamhets- och ekonomirapportering till de samverkande kom
munerna samt fördelning av presidieplatser. 

Beslutsunderlag 
Kollektivtrafiknämndens § 5/ 19, kollektivtrafikkontorets skrivelse 2019-01-31 samt förslag till re
viderat avtal för samverkan i gemensam kollektivtrafiknämnd. 

Skickas till 
Kollektivtrafiknämnden 

Justerandes signatur 

lk M ~ 
Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 95 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-21 

Revidering av reglemente för gemensam kollektivtrafiknämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 

I 0 (21) 

2019-57 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen revidering av reglemente för gemensam 
kollektivtrafiknämnd att gälla fr o m 2019-06-0 I. 

Yrkande 

Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna föreslagen revidering av reg
lemente för gemensam kollektivtrafiknämnd att gälla fr o m 2019-06-0 I. 

Sammanfattning 
Kollektivtrafiknämnden har föreslagit kommunfullmäktige i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommun 
att godkänna föreslagen revidering av samverkansavtal för gemensam kollektivtrafiknämnd. Reg
lementet förändras främst avseende verksamhets- och ekonomirapportering till de samverkande 
kommunerna, ordning för kallelse till sammanträde samt ytterligare mindre formella förtydligan
den. 

Beslutsunderlag 
Kollektivtrafiknämndens § 6/ 19, kollektivtrafikkontorets skrivelse 2019-02-05 samt förslag till re
viderat reglemente för gemensam kollektivtrafiknämnd. 

Skickas till 
Kollektivtrafiknämnden 

Juscerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 96 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-21 

11 (21) 

2019-58 

Förändrat arbetssätt och organisation för Skaraborgs kommunal
förbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat förslag på nytt arbetssätt och organisation 
för Skaraborgs kommunalförbund. 

Yrkande 

Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag på nytt ar
betssätt och organisation för Skaraborgs kommunalförbund. 

Yrkande 
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Skaraborgs kommunalförbunds förbundsfullmäktige har § 5/ 19 beslutat att rekommendera med
lemskommunerna att godkänna ett nytt arbetssätt och ny organisation inom kommunalförbun
det. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2019-02-20. 
Skaraborgs kommunalförbund, förbundsfullmäktiges § 5/ 19 samt förslag om förbundets arbets
sätt och organisation. 

Skickas till 
Skaraborgs kommunalförbund 

Utdragsbestyrkande 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-21 

12 (21) 

Kommunfullmäktige 

Kf § 97 2019-59 

Reviderad förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund. 

Yrkande 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ny förbundsordning för Ska
raborgs kommunalförbund. 

Sammanfattning 
Skaraborgs kommunalförbunds förbundsfullmäktige har § 6/ 19 beslutat att rekommendera med
lemskommunerna att fastställa förslag till ny förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 2019-02-20. 
Skaraborgs kommunalförbund, förbundsfullmäktiges § 6/ 19 samt förslag till reviderad förbunds
ordning. 

Skickas till 
Skaraborgs kommunalförbund 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 98 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-21 

Revidering av tomtpris för villatomter på Knäpplan Västra 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

13 (21) 

2018-23 

- upphäva kommunfullmäktiges beslut 2018-02-22, § 14 om fastställande av tomtpriser för ex
ploateringsområdet Knäpplan Västra, samt 

- fastställa priset för villatomterna på Knäpplan Västra till 425 kr/m2, varav 175 kr motsvarar 
markpris och 250 kr gatubyggnadskostnad. 

Yrkande 
Kjell-Arne Green (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

- upphäva kommunfullmäktiges beslut 2018-02-22, § 14 om fastställande av tomtpriser för ex
ploateringsområdet Knäpplan Västra, samt 

- fastställa priset för villatomterna på Knäpplan västra till 425 kr/m2
, varav 175 kr motsvarar 

markpris och 250 kr gatubyggnadskostnad. 

Yrkande 
Lars Glad (M) och Johan Eriksson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden i Hjo kommun antog 2018-12-1 I ett förslag till detaljplan för del av fastighet
en Söder 3:43, Knäpplan Väster. Planen syftar till att vidareutveckla bostadsbebyggelsen i västra 
Hjo och möjliggör 22 bostadstomter. 

Kommunfullmäktige fattade 2018-02-22 § 14 beslut om ett tomtpris på 200 kronor per kvadrat
meter, vilket enligt förvaltningens beräkningar skulle ge full kostnadstäckning för exploateringen. 
Denna bedömning gjordes utifrån ett antagande om 20 tomter. 

I samband med detaljprojektering av området har det visat sig att markförhållandena är sämre än 
väntat samt att det krävs grovplanering av tomterna för att förbättra möjligheten till byggnation. 
Detta innebär att beslutet om tomtpris på 200 kronor per kvadratmeter inte ger full kostnads
täckning för anläggandet av gator och allmän platsmark. För att finansiera utbyggnaden av tomter 
och allmän platsmark bör tomtpriset uppgå till 425 kronor per kvadratmeter. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkandc 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf § 98 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-21 

Samhällsbyggnadschefens skrivelser 2019-01-17 och 2019-02-1 I. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 
Ekonomienheten 

Justerandes signatur Utdragsbescyrkande 

14 (21) 

2018-23 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 99 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-21 

15 (21) 

2018-155 

Omdisponering av investeringsmedel för byggnation av VA-anlägg
ning på Knäpplan Västra 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 1,9 mnkr från investeringsbudget id 9158 Lars i 
Knäpplans väg till investeringsbudget id 915 7 Knäpplan Västra för byggnation av VA-anläggning. 

Yrkande 

Kjell-Arne Green (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att omdisponera 1,9 mnkr från investe
ringsbudget id 9158 Lars i Knäpplans väg till investeringsbudget id 9157 Knäpplan Västra för 
byggnation av VA-anläggning. 

Yrkande 
Kjell-Arne Green (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har i samarbete med WSP projekterat exploateringen av villatomter och allmän 
platsmark, VA anläggningen och en ytterligare kort sträcka av Lars i Knäpplans väg. I samband 
med detta har det framkommit att markförhållandena är sämre än väntat vilket gör att intäkter
na från anläggningsavgifterna inte kommer att täcka kostnaderna för att bygga vatten och av
loppsledningsnät på området. Förvaltningen föreslår därför en omdisponering av medel inom be
slutad investeringsbudget för att finansiera utbyggnaden av VA-anläggningen på exploateringsom
rådet Knäpplan Västra. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens båda skrivelser 2019-02-1 I. 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 
Ekonomienheten 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Kommunfullmäktige 

Kf § 100 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-21 

16 (21) 

2014-39 

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kom
mun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera de allmänna lokala ordningsföreskrifterna och utvidga 
området som omfattas av förtäringsförbud enligt förvaltningens förslag. 

Yrkande 

Kjell-Arne Green (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera de allmänna lokala ordnings
föreskrifterna och utvidga området som omfattas av förtäringsförbud enligt förvaltningens för
slag. 

Yrkande 
Eva-Lott Gram (Kd) och Petter Jönsson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Under våren och sommaren 2018 inkom ett antal synpunkter till förvaltningen från boende och 
besökare kring störande beteende och biltrafik på kvällar och nätter. Synpunkterna rörde de 
centrala delarna av Hjo. Med anledning av detta gav Kommunstyrelsen 2018-09-05, § I 05, förvalt
ningen i uppdrag att utreda detta och om behov fanns komma med förslag på åtgärder för att 
komma till rätta med de störningar som människor upplevt. 

Förvaltningen återrapporterade uppdraget i december 2018 och hade då förslag på två åtgärder. 
Den ena innebar ett förbud mot motortrafik i delar av centrala Hjo sena kvällar och nätter och 
den andra åtgärden att det område som omfattas av förtäringsförbud skulle utvidgas. 

I nuläget arbetar förvaltningen med ett förslag till Lokal trafikföreskrift gällande förbud mot mo
tortrafik i de centrala delarna av Hjo stad nattetid. Innan trafiknämnden fattar beslut ska försla
get beredas och förvaltningen ska också bjuda in de näringsidkare och restaurangägare som be
rörs till dialog kring detta. 

Förvaltningens förslag till revideringar av de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna anges i kursiv 
stil med gul färg. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-02-13 samt förslag till reviderade lokala ordningsföre
skrifter för Hjo kommun med bilagor. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Skickas till 
Samhällsbyggnad 
Länsstyrelsen Västra Götaland 

Justcrandes signatur 

/(- ~ ~ ~~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-21 

Utdragsbestyrkandc 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 101 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-21 

18 (21) 

2019-94 

Motion om språkkrav inom äldreomsorgen innan anställning sker 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för handläggning. 

Sammanfattning 

Christina Milton (Sd) m fl har inkommit med motion om språkkrav inom äldreomsorgen innan 
anställning sker. 

Beslutsunderlag 

Motion 2019-03-21 från Christina Milton (Sd) m fl. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Christina Milton m fl 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Kommunfullmäktige 

Kf § 102 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-21 

19 (21) 

2019-95 

Motion om att tillämpa 6-månaders provanställning innan tillsvida
reanställning tillämpas 

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

Sammanfattning 
Christina Milton (Sd) m fl har inkommit med motion om att t illämpa 6-månaders provanställning 
innan tillsvidareanställning tillämpas. 

Beslutsunderlag 
Motion 2019-03-21 från Christina Milton (Sd) m fl . 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Christina Milton m fl 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § I 03 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-21 

20 (21) 

2019-96 

Motion om att införa register för motioner och andra skrivelser 
på kommunens hemsida 

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

Sammanfattning 
Christina Milton (Sd) m fl har inkommit med motion om att införa register för motioner och 
andra skrivelser på kommunens hemsida. 

Beslutsunderlag 
Motion 2019-03-21 från Christina Milton (Sd) m fl . 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Christina Milton m fl 

Juster ilndes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 104 

Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2019-03-21 

I. Folkhälsorådet: Verksamhetsberättelse 2018 (2019-67). 

21 (21) 

2. Länsstyrelsens beslut 2019-03-08 där Michael Wennerberg (S) utsetts till ny ersättare i kom
munfullmäktige efter Fredrik Bellino (S) (2019-13). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


