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2019-04-25

Kommunfullmäktige
Ledamöter

Michael Kihlström (Kd), ordförande
Catrin Hulmarker (M)
Knut lndebetou (M)
Ann-Christine Fredriksson (M)
Ewa F Thorstenson (M)
Lars Glad (M)
Christer Klang (M)
Richard Bengtsson (M)
Kerstin Strandbergh Hermansson (M)
Anders Beckman (M)
Anette Klang (M)
Siba l'Jasser (M)
Britt-Marie Sjöberg (C)
Linnea Hultmark (C)
Berit Henriksson (C)
Petter Jönsson (L)
Björn Bröne (L)
Eva-Lott Gram (Kd)
Pierre Robert Ryden (S)
Bodil Hedin (S)
Jörgen Fransson (S)
Merja Wester (S)
Kjell-Arne Green (S)
Sandra Lind (S)
Anders Karlsson (S)
Fawzia Osman (S)
Malin erilcsson (V)
Johan Eriksson ('/)
Hasse l'Jörgård (S)
Thomas Karlsson (Sd)
Lornalyn Karlsson (Sd)
Egon Kornell (Sd)
Elena Bjärkvall (Sd)

Tjänstgörande ersättare

Björn Fredeby

Benk-Eric Lindh

Göran Under

Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Anita Bergman (M), Per-Erik Sandell (C), Birgitta Vester (S), Lars-Göran Svensson (S), Christina
Milton (Sd), Michael Wennerberg (S)

Utdrags bestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 105

Justerande och fastställande av tid för justering
Kommunfullmäktiges beslut

Kerstin Strandbergh Hermansson (M) och Fawzia Osman (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Till ersättare utses Anders Beckman (M) och Johan Eriksson (:/).
Justeringstid: Måndag 29 april 2019, kl 16.00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-04-25

Kommunfullmäktige
Kf § I06

Dagordning
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att informationspunkten "Revisionen, om årets granskningar" utgår
samt i övrigt fastställa dagordningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 107

Information
-

Budgetuppföljning I

Ekonomichef Lennart Andersson
-

Tekniska utskottet

Tekniska utskottets ordförande Lars Glad (M)
-

Konst- och kulturrådet

Kommunstyrelsens ordförande Catrin Hu/marker (M)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 108

2015-166

Revidering av riktlinjer för Lex Sarah
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förvaltningens förslag till revidering av riktlinjer för
Lex Sarah.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förvaltningens förslag till revidering av riktlinjer för Lex Sarah.

Sammanfattning
Med anledning av den omorganisation som skett inom Arbete och socialtjänst finns behov av en
uppdatering av riktlinjerna för Lex Sarah med avseende på benämningen av verksamheten.
Riktlinjerna för Lex Sarah har reviderats med följande förändringar:
Korrekt benämning på verksamheterna, IFO ersätts av Arbetet och Socialtjänst.
Korrekt titel på Verksamhetschefen: Vård- och omsorgschef och IFO-chef ersätts med Socialchef.
Sedan Riktlinjerna upprättades 2015 har nu både Arbete och Socialtjänst samt Vård och Omsorg
övergått från att rapportera Lex Sarah på blankett till att göra det i vårt verksamhetssystem DF
Respons. Detta görs via en länk på Intranätet Eira.
Vidare har texten reviderats för att tydligare återspegla vad som åligger den som upptäcker ett
eventuellt missförhållande och rapporterar detta - och särskilt detta från vad som sedan tar vid
hos den som utreder Lex Sarah.

Beslutsunderlag
Förslag till revideringar av riktlinjer.
Socialchefens skrivelse 2019-03-18.

Skickas till
Arbete och socialtjänst
Vård och omsorg
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Utdragsbestyrkande
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Kf § 109

2019-68

VA-plan för Hjo kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till VA-plan för Hjo kommun.

Yrkande
Lars Glad (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till VA-plan för Hjo kommun.

Yrkande
Lars Glad (M) och Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Sammanfattning
Förvaltningen påbörjade 2016 arbetet med att ta fram en VA-plan för Hjo kommun. VA-planen
hanterar vatten och avloppsfrågor inom och utom det kommunala verksamhetsområdet, liksom
strategiska vägval och prioriteringsgrunder. VA-planarbetet har genomförts av en förvaltningsövergripande projektgrupp där även Miljösamverkan Östra Skaraborgs vattensamordnare, ordförande för kommunstyrelsens tekniska utskott, ordförande byggnadsnämnd och kommunstyrelsens I:e vice ordförande deltagit. Konsulthjälp från Sweco Environment Göteborg, Vattenresurser
har anlitats som stöd i arbetet.
Det strategiska VA-planeringsarbetet är ett bidrag till kommunens arbete för att Sverige ska nå
de nationella miljömålen samt uppsatta miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för vatten.
Ambitionen är att planera för hur VA-utbyggnaden ska utföras för att bibehålla en god vattenstatus, samt var utbyggnad av allmän VA-försörjning får mest positiv effekt för miljön och/eller människors hälsa. Det övergripande syftet med VA-planeringen är att uppnå en långsiktigt hållbar
VA-försörjning för alla i kommunen, utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter.
Något formellt samråd kring VA-planet har inte varit nödvändigt men förslaget till VA-plan har
skickats på remiss för synpunkter och frågor till MÖS (Miljösamverkan Östra Skaraborg), Vätternvårdsförbundet, Vätternvårdsförbundet, Tidans vattenförbund, Hjoåns fiskevårds-områdesförening och Mullsjöns fiskevårdsområdesförening. Synpunkter har inkommit från MÖS, Vätternvårdsförbundet och Tidans vattenförbund. Förvaltningen har beaktat dessa och arbetat in flertalet i det förslag till VA-plan som nu föreligger.

Justerandes signatur r

(]Jo

WP{

j

/¾~
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2019-04-25

Kommunfullmäktige
forts Kf § I09

2019-68

Va-planen består av tre delar; VA-översikt, VA-strategi och slutligen VA-plan.

VA-översikten är en nulägesbeskrivning för all VA-försörjning i hela kommunen. Nulägesbilden
utgörs av de aspekter som kan påverka behovet av åtgärder och beslut kopplade till vatten- och
avloppsförsörjningen. VA-översikten hålls aktuell och revideras av förvaltningen.
VA-strategin slår fast ett antal strategier och riktlinjer som ligger till grund för VA-plan samt
prioriteringar av olika åtgärder. VA-strategin ska användas som ett långsiktigt planeringsverktyg och
antas av kommunfullmäktige.
VA-plan som slår fast åtgärder för att nå VA-strategins målsättning och för att få en fullgod VAförsörjning i hela kommunen. VA-planen antas av kommunfullmäktige
För att VA planen ska vara ett användbart verktyg i kommunens arbete med VA försörjning behöver den hållas aktuell. Uppdatering skall alltid göras i samband med aktualisering av översiktsplan samt vid behov däremellan. VA enheten i Hjo kommun är ansvarig för uppföljning av det
samlade VA planarbetet.
Besluts underlag

Förslag till VA-plan för Hjo kommun .
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-03-20.
Skickas till

Samhällsbyggnad
Byggnadsnämnden
Miljösamverkan Östra Skaraborg
Vätternvårdsförbundet
Tidans vattenförbund
Hjoåns fiskevårdsområdesförening
Milisjöns fiskevårdsområdesförening

Utdragsbescyrkande

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Kf § 110

2019-64

Kollektivtrafiknämnden: Årsredovisning 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2018 för Kollektivtrafiknämnden för
Hjo, Tibro och Karlsborg.

Yrkande
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2018 för
Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg.

Sammanfattning
Kollektivtrafiknämnden för Hjo, Tibro och Karlsborg har upprättat årsredovisning för 2018.

Beslutsunderlag
Kollektivtrafiknämndens § 4/ 19 samt årsredovisning.

Skickas till
Kollektivtrafikkontoret

Justcrandes signatur

Utdragsbestyrkan de
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Kommunfullmäktige
Kf § 111

2019-8

0

Arsredovisning 2018 för Hjo kommun och dess bolag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
fastställa årets resultat, samt
i övrigt godkänna årsredovisning 2018 för Hjo kommun och dess bolag.

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

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

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
fastställa årets resultat, samt
i övrigt godkänna årsredovisning 2018 för Hjo kommun och dess bolag.

Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2018 för Hjo kommun och dess bolag.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018.

Skickas till
Kommunledningsgruppen
Bolagen

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkan de
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Kommunfullmäktige
Kf § 112

2019-8

Revisionsberättelse 2018 och fråga om ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
-

i enlighet med revisorernas förslag bevilja kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2018,

-

i enlighet med revisorernas förslag bevilja byggnadsnämnden och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2018, samt

-

i enlighet med revisorernas förslag bevilja kollektivtrafiknämnden och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2018.

Protokollsanteckning
Kommunfullmäktiges ordförande noterar till protokollet att i beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap 48 § i kommunallagen är berättigade att delta i beslutet om ansvarsfrihet.

Föredragande
Ordförande i revisionen, Birgitta Swenson (S).

Sammanfattning
I kommunallagen 5 kap§ 48 regleras fullmäktiges prövning av frågan om anmärkning och ansvarsfrihet. De förtroendevalda revisorerna i Hjo kommun har överlämnat revisionsberättelse för år
2018, och tillstyrkt ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder och deras ledamöter.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2018.
Kommunfullmäktiges ordförandes skrivelse 2019-04-17.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Byggnadsnämnden
Kollektivtrafiknämnden
Kommunrevisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 113

2019-122

Ombudgetering av investeringsmedel från 2018 till 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för 2019 utökas med 17 403 773 kr avseende ombudgetering från 2018.

Yrkande
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut att investeringsbudgeten för 2019 utökas
med 17 403 773 kr avseende ombudgetering från 2018.

Sammanfattning
I likhet med tidigare år finns ett antal investeringsprojekt som pågick över årsskiftet. Budgetmedel har varit avsatta under 2018 men av olika anledningar har projekten inte slutförts. Mycket
kan ha hänt med förutsättningarna för de planerade investeringsprojekten. Förvaltningen ser därför över dessa projekt och gör en ny planering för det fortsatta arbetet. Ekonomienheten har
sammanställt verksamheternas önskemål om ombudgetering av investeringsmedel från 2018 till
2019.
Totalt har kommunen pågående projekt över årsskiftet 2018/2019 till ett budgeterat belopp om
59,4 mnkr inkl exploatering. I dessa projekt finns nedlagda kostnader fram till årsskiftet på totalt
42, I mnkr. Förvaltningen föreslår att nettoöverskottet på 17,4 mnkr ombudgeteras till år 2019.
Ombudgetering av investeringsanslagen fördelar sig enligt följande:

Nettoombudget

Bruttoombudget

962 810

I 144 000

22 813 214

54 308 440

6 372 251

4 000 000

0

0

Summa inkl exploatering (kr)

17 403 773

59 452 440

Summa exkl exploatering (kr)

23 776 024

55 452 440

Kommunstyrelsens förvaltning
Fastighets- och gatuprojekt
Exploateringsverksamhet

-

Va-verksamheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
forts Kf § I 13

2019-122

En sammanställning över investeringsprojekt där ombudgetering föreslås finns i bilaga.

Översikt nettoinvesteringar 2015 - 2019, mnkr
Bokslut
2015
Totalt inkl exploatering

67,9

Bokslut . .
2016

Bokslut
2017

Bokslut
2018

Budget
2019 *)

53,4

39,8

68,7

48,2

*) Varav 2019 års grundbudget 51,3 mnkr samt ovanstående föreslag till om budgetering (netto)
17,4 mnkr.
Beslutsunderlag

Ekonomichefens skrivelse 2019-03-0 I samt detaljerad sammanställning över pågående investeringar.
Skickas till
Sam hällsbyggnadschef
Ekonomichef
Ekonom SB

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande
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2019-04-25

Kommunfullmäktige
Kf § 114

2019-79
..

0

Miljösamverkan Ostra Skaraborg: Arsredovisning 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2018 för Miljösamverkan Östra Skaraborg.

Yrkande
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2018 för Miljösamverkan Östra Skaraborg.

Sammanfattning
Miljösamverkan Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2018.

Beslutsunderlag
Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens § I/ 19 samt årsredovisning 2018.

Skickas till
Miljösamverkan Östra Skaraborg

Justerandes signa.tur
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Utdragsbestyrkande
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2019-04-25

Kommunfullmäktige
Kf § 115

2019-79

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Revisionsberättelse 2018 och
fråga om ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen i Miljösamverkan Östra Skaraborg och de
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2018.

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

Sammanfattning
Miljösamverkan Östra Skaraborg har översänt revisionsberättelse för 2018 för behandling av
fråga om ansvarsfrihet i fullmäktige.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2018 för Miljösamverkan Östra Skaraborg.

Skickas till
Miljösamverkan Östra Skaraborg

Justerandes signatur

Utdragsbcstyrkande
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2019-04-25

Kommunfullmäktige
Kf § 116

2019-99
..

0

Avfallshantering Ostra Skaraborg: Arsredovisning 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2018 för Avfallshantering Östra Skaraborg.

Yrkande
Lars Glad (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2018 för Avfallshantering Östra Skaraborg.

Sammanfattning
Avfallshantering Östra Skaraborg har upprättat årsredovisning för 2018.

Beslutsunderlag
Avfallshantering Östra Skaraborg, § 2/ 19 samt årsredovisning 2018.

Skickas till
Avfallshantering Östra Skaraborg

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande
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2019-04-25

Kommunfullmäktige
Kf § 117

2019-99

Avfallshantering Östra Skaraborg: Revisionsberättelse 2018 och
fråga om ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen i Avfallshantering Östra Skaraborg och de
enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2018.

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

Sammanfattning
Avfallshantering Östra Skaraborg har översänt revisionsberättelse för 2018 för behandling av
fråga om ansvarsfrihet i fullmäktige.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2018 för Avfallshantering Östra Skaraborg.

Skickas till
Avfallshantering Östra Skaraborg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-04-25

Kommunfullmäktige
Kf § 118

2019-92

Redovisning av inte färdigberedda motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Yrkande
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 36 ska kommunstyrelsen redovisa en förteckning
över de motioner som inte är färdigberedda.

Beslutsunderlag
Kanslisekreterarens skrivelse 2019-03-20.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-04-25

Kommunfullmäktige
Kf § 119

2015-156

Svar på motion angående 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön
för personal inom äldreomsorg och barnomsorg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Yrkanden
Catrin Hulmarker (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att motionen ska
avslås till vilket även Egon Kornell (Sd) ansluter sig.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Dominic Summerton (V) har inkommit med motion angående 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön för personal inom äldreomsorg och barnomsorg.
Kommunfullmäktige beslutade § 125/ 15 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för handläggning.

Beslutsunderlag
Motion 20 I5-04-20 från Dominic Summerton (V).
Motionssvar 2019-04-0 I från kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker (M).

Skickas till
Dominic Summerton

Justcrandcs signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-04-25

Kommunfullmäktige
Kf § 120

2018-324

Svar på motion om utökad rening av avloppsvatten för att skydda
Vättervattnet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Yrkande
Lars Glad (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Yrkande
Lars Glad (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut.

Sammanfattning
Hasse Nörgård (Sd) har inkommit med motion om utökad rening av avloppsvatten för att
skydda Vättervattnet
Kommunfullmäktige beslutade § 73/ 18 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för handläggning.

Beslutsunderlag
Motion 2018-1 1-29 från Hasse Nörgård (Sd).
Motionssvar 2019-03-15 från tekniska utskottets ordförande Lars Glad (M).

Skickas till
Hasse Nörgård

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande
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2019-04-25

Kommunfullmäktige
Kf § 121

2019-126

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige Annika Sjöhem (S)
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:
entlediga Annika Sjöhem (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, samt
uppdra åt kanslienheten att hemställa hos länsstyrelsen att genomföra ny rösträkning och
utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Annika Sjöhem (S).
Sammanfattning

Annika Sjöhem (S) har i skrivelse begärt at få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
Besluts underlag

Skrivelse 2019-04-15 från Annika Sjöhem (S).
Skickas till

Annika Sjöhem
Personalenheten
Länsstyrelsen Västra Götaland

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Anmälningsärende
Rapportering av ej verkställda beslut kv I 2019 till Inspektionen för vård och omsorg (2019125).

Ju sterandes signatur

Utdrags bestyrkande

