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Charlotte Paulsson, stadsarkitekt, § 172
Svante Andren, samhällsbyggnadschef, § 172
Bo Adler, fastighetschef, § 172
Klas Kronqvist, projektingenjör, § 172
Håkan Karlsson, VD Hjo Energi AB, § 173
Lennart Andersson, ekonomichef, § 173
Per-Olof Ekholm (S), revisionens ordförande, § 173
Maria Berg, verksamhetsutvecklare
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HJO

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-10-17

Kommunfullmäktige
Ledamöter

Michael Kihlström (Kd), ordförande
Catrin ~ulmarlcer (M)
Knut lndebetou (M)
Ann-Christine Fredriksson (M), ej § 175
Ewa F Thorstenson (M)
Lars Glad (M)
Christer Klang (M)
Richard Bengtsson (M)
Kerstin Strandbergh Hermansson (M), ej § 175
Anders Beckman (M)
Anette Klang (M)
Siba Nasser (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)
Lars-Göran Svensson (S), ej § 175
Vakant (V)
Vakant (V)
Hasse Nörgård (S)
Lennart Larsson (Sd)
Göran binder (Sd)
Egon Kornell (Sd)
Elena Bjärkvall (Sd)

Tjänstgö rande ersättare

Elisabeth Samuelsson (M)
Jan Hultkrantz (M)
Lena Larsson (M), § 175

Anita Bergman (M), § 175

Birgitta Vester (S)

Osvald Lundqvist (S), § 175
Ersättare saknas
Ersättare saknas

Närvarande ej tjänstgöra nde ersättare

Per-Erik Sandell (C) och Martin Tjernberg (C)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 170

Justerande och fastställande av tid för justering
Kommunfullmäktiges beslut

Ewa F Thorstenson (M) och Elena Bjärkvall (Sd) utses att tillsammans med ordföranden justera
protokollet.
Till ersättare utses Lars Glad (M) och Bodil Hedin (S).
Justeringstid: Måndag 21 oktober 2019, kl 16.00.

Justerandes signatur ( ~

(

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 171

Dagordning
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen.
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juSterandes signatur ..

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 172

Information
-

Detaljplan för del av Söder 3:43, Lundby, ny skola
Stadsarkitekt Charlotte Paulsson

-

Pågående arbete med ny skola på Lundbyområdet
Stadsarkitekt Charlotte Paulsson, samhällsbyggnadsche( Svante Andren, (astighetsche( Bo Ad/er, projektingenjör Klas Kronqvist och verksamhetsutvecklare Maria Berg

-

Barn- och ungdomsutskottet
Barn- och ungdomsutskottets ordförande Ann-Christine Fredriksson (M)

Justerandes signatur
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Kf § 173

2019-222

Delårsbokslut 2019-08-31 för Hjo kommun och dess bolag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa delårsbokslut 2019 för Hjo kommun och dess bolag.

Yrkande
Britt-Marie Sjöberg (C), Ann-Christine Fredriksson (M) och Eva-Lott Gram (Kd) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Föredragande
VD Hjo Energi AB Håkan Karlsson, ekonomichef Lennart Andersson och revisionens ordförande
Per-Olof Ekholm (S).

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa delårsbokslut 2019 för Hjo
kommun och dess bolag.

Sammanfattning
Förvaltningen har upprättat och avgivit delårsbokslut för januari - augusti 2019.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut 2019 för Hjo kommun och dess bolag.
Revisorernas skrivelse 2019-10-02 samt PwC:s granskningsrapport.
Kommundirektörens skrivelse 2019-09-30.

Skickas till
Kommunledningsgruppen
Revisionen
Bolagen

Utdrags bestyrkande
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Kf§ 174

2014-441
20 I 0-703

Revidering av reglementen för kommunstyrelsen och byggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- anta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen, samt
- anta förslag till reviderat reglemente för byggnadsnämnden.

Yrkande
Britt-Marie Sjöberg (C) och Björn Bröne (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
anta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen, samt
anta förslag till reviderat reglemente för byggnadsnämnden.

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har genom beslut den 5 mars 2019, § 15, föreslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till revidering av byggnadsnämndens reglemente.
Förändringen medför ett behov av harmonisering med kommunstyrelsens reglemente. Genom
tillägg i § IO i kommunstyrelsens reglemente framgår tydligare i vilka ärenden om detaljplan som
kommunstyrelsens ska fullgöra kommunens uppgifter och bereda ärenden inför beslut i kommunfullmäktige.
I ärenden som berör detaljplaner med utökat planförfarande fattas beslut om antagande inte av
byggnadsnämnden utan av kommunfullmäktige efter kommunstyrelsens beredning. Likaså i ärenden där exploateringssamverkan regleras i detaljplan då även dessa planer antas av kommunfullmäktige.
I byggnadsnämndens reglemente har även ett tillägg gjorts om att samordning mellan byggnadsnämnden och kommunstyrelsen ska ske i planeringskommitten kring fysisk planering.
I förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen har även redaktionell ändring av dokumentansvarig skett samt kommunchef bytts ut mot kommundirektör.

Utdrags bestyrkande
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Kommunfullmäktige
forts Kf § 174

2014-441
2010-703

Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen.
Förslag till reglemente för byggnadsnämnden samt byggnadsnämndens § 15/ 19.

Skickas till
Kansliet
Byggnadsnämnden
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2019-260

Tillstyrkan enligt 16 kap 4 § Miljöbalken av Eolus AB:s ansökan om
ändring av tillstånd för Vindkraftspark Fågelås, Hjo kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka att tillstånd ges enligt Eolus Vind AB:s ändringsansökan
avseende tillståndet för Vindkraftspark Fågelås, Hjo kommun.

Jäv
Ann-Christine Fredriksson (M), Kerstin Strandbergh Hermansson (M) och Lars-Göran Svensson
(S) deltar inte i ärendets handläggning p g a jäv.

Yrkanden
Britt-Marie Sjöberg (C) och Bodil Hedin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Hasse Nörgård (Sd) yrkar i första hand återremiss och i andra hand avslag. Egon Kornell (Sd) yrkar avslag.

Bes/utsgång
Ordföranden konstaterar att det finns ett formellt yrkande om återremiss och föreslår följande
propositionsordning:

JA:
Ärendet ska avgöras idag.
NEJ:
Ärendet ska återremitteras.
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer förslaget om bifall till kommunstyrelsens förslag mot förslaget om avslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att tillstånd ges enligt Eolus
Vind AB:s ändringsansökan avseende tillståndet för Vindkraftspark Fågelås, Hjo kommun.

jäv
Catrin Hulmarker (M) och Ann-Christine Fredriksson (M) anmäler jäv och deltar ej i föredragningen, § 127 punkt 3, och beslutet.

i:) ,
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Utdragsbestyrkande
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2019-260

Sammanfattning
Länsstyrelsen Västra Götaland, Miljöprövningsdelegationen, beviljade 2013-10-17 Triventus
Windpower AB tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av maximalt 16 stycken vindkraftverk
med maximal höjd om 150 meter i Fågelås i Hjo kommun. Uppförandet av vindkraftverken har
inte påbörjats. Rättigheterna till vindkraftsprojektet och tillståndet har sedan dess överlåtits från
Triventus till Eolus vind AB.
Eolus Vind AB ansöker hos Länsstyrelsen, Miljöprövningsdelegationen om ändring av tillstånd för
vindkraftpark Fågelås, Hjo kommun. Ändringsansökan avser en höjning av vindkraftsverkens tota/höjd
från 150 meter till 250 meter samt en sänkning av antalet vindkra~verk från 16 till I 0 stycken. Ändringen bedöms vara så begränsad att den kan hanteras som ett ändringstillstånd enligt miljöbalken.
Tillstånd till en anläggning för vindkraft får enligt miljöbalken endast ges om den kommun där anläggningen ska uppföras har tillstyrkt det. Det är Länsstyrelsen, miljöprövningsdelegationen som
är tillståndsmyndighet och de önskar svar på om kommunen enligt 16 kap. 4 § miljöbalken tillstyrker att tillstånd ges.
Förvaltningens bedömning är att ändringsansökan inte strider mot redan gjorda ställningstaganden i gällande Översiktsplan 20 IO och det tematiska tillägget vindkraftsplanen.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-09-12.
Länsstyrelsen Västra Götalands remiss.

Skickas till
Samhällsbyggnad
Byggnadsnämnden
Miljöprövningsdelegationen (vastragotaland@lansstyrelsen.se)
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Kf § 176

2019-261

Detaljplan för del av Söder 3:43, Lundby, ny skola
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen .

Yrkande
Björn Bröne (L), Britt-Marie Sjöberg (C), Ann-Christine Fredriksson (M), Eva-Lott Gram (Kd)
och Bodil Hedin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen.

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

Sammanfattning
En utredning om lokalisering av ny skola i Hjo stad genomfördes 2017. De förslag på placering
som funnits har varit lokaliserade i både den norra och södra delen av Hjo stad. Då förslaget vid
Falköpingsvägen ansetts vara det mest lämpliga fattade kommunstyrelsen därför 2018-06-05 beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan för del av Söder 3:43 norr om Falköpingsvägen som möjliggör byggnation av skola.
Planområdet ligger norr om Falköpingsvägen och avgränsas av Lundbyvägen i söder och Kornvägen i norr. Planförslaget medger markanvändningen Skola och en mindre del allmän platsmark
NATUR i planområdets norra och sydöstra del. Planområdet ligger närmare drivmedelstationer
än vad översiktsplanens riktlinje anger.
Planprocessen har genomförts som standardförfarande men då planförslaget har ett stort allmänt intresse fattades vid beslut om granskning även beslut om att övergå till utökat förfarande.
Samrådet har kungjorts 2019-01-15 och därefter varit ute på samråd hos berörda sakägare och
myndigheter 2019-01-15 - 2019-02-12. Plan handlingarna har också funnits tillgängliga i kommunhusets entre, på Kulturkvarteret i Hjo samt på kommunens hemsida. Ett samrådsmöte har hållits
2019-01-23. Sammanlagt kom 13 yttranden in, varav 8 med synpunkter. Yttrandena finns redovisade i en samrådsredogörelse tillsammans med kommunens ställningstaganden och de ändringar
som gjorts mellan samråd och granskning.
Granskningen har kungjorts 2019-06-25 och därefter varit ute på granskning hos berörda sakägare och myndigheter 2019-06-25 - 2019-08-25. Plan handlingarna har också funnits tillgängliga i
kommunhusets entre, på Kulturkvarteret i Hjo samt på kommunens hemsida. Ett informationsmöte har hållits 2019-09-16. Sammanlagt har I I yttranden kommit in, varav 2 med synpunkter.
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forts Kf § 176

2019-261

Yttrandena finns redovisade i ett granskningsutlåtande tillsammans med kommunens ställningstaganden och de ändringar som gjorts mellan granskning och antagande.
När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras eller upphävs ska kommunen ta ställning till
om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen är den process som ska komma fram till om ett förslag till en detaljplans genomförande
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Bedömningen är att ett genomförande
av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. Grunden för ställningstagandet redovisas
genom Checklista för undersökning om betydande miljöpåverkan.
Beslut om bedömd miljöpåverkan (enligt Miljöbalken 6 kap 7 §) har fattats av byggnadsnämnden i
samband med beslut om granskning.

Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens § 81 / 19 samt planarkitektens skrivelse 2019-09-17 med bilagor.

Skickas till
Byggnadsnämnden

Juscerandes signatur
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Kf § 177

2019-94

Svar på motion om språkkrav inom äldreomsorgen innan anställning sker
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Yrkanden
Britt-Marie Sjöberg (C) och Ewa F Thorstenson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Egon Kornell (Sd) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget om bifall till kommunstyrelsens förslag mot förslaget om bifall till
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

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

Beslutsunderlag
Svar 2019-09- 12 från kommunstyrelsens ordförande.
Motion 2019-03-21 från Christina Milton (Sd) m fl.

Skickas till
Christina Milton (Sd)

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 178

2019-217

0

Aterbesättande av ledamot i kommunstyrelsen efter Christina
Milton (Sd)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Christina Milton (Sd)
utse Lennart Larsson (Sd).

Sammanfattning
Christina Milton (Sd) har entledigats från bl a uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.

Skickas till
Lennart Larsson
Personalenheten
IT-enheten

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Kf § 179

2019-160

Återbesättande av ersättare i kommunstyrelsen efter Malin
Eriksson (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Malin Eriksson (V) utse
Birgitta Vester (S).

Sammanfattning
Malin Eriksson (V) har entledigats från bl a uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Skickas till
Birgitta Vester
Personalenheten
IT-enheten

Justerandes signatur
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Kf § 180

2019-245

Återbesättande av ersättare i kommunstyrelsen efter Thomas
Karlsson (Sd)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återbesättande av uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen
efter Thomas Karlsson (Sd) bordläggs.

Sammanfattning
Thomas Karlsson (Sd) har entledigats från bl a uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

Skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
2019-266

Kf § 181
0

Aterbesättande av ersättare i kommunstyrelsen efter Fawzia
Osman (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Fawzia Osman (S) utse
Michael Wennerberg (S).

Sammanfattning
Fawzia Osman (S) har entledigats från bl a uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

Skickas till
Michael Wennerberg
Personalenheten
IT-enheten

Juste randes signatur
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Kf § 182

2019-218

0

Aterbesättande av ledamot i byggnadsnämnden efter Rickard
Milton (Sd)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ny ledamot i byggnadsnämnden efter Rickard Milton (Sd)
utse Bert-Ove Andersson (Sd).

Sammanfattning
Rickard Milton (Sd) har entledigats från uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden.

Skickas till
Bert-Ove Andersson
Byggnadsnämnden
Personalenheten
IT-enheten

Utdragsbestyrkande
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2019-285

Kf § 183

Entledigande och återbesättande av uppdrag efter Michael
Wennerberg (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
entlediga Michael Wennerberg (S) från uppdragen som ersättare i byggnadsnämnden och
ersättare i Miljönämnden Östra Skaraborg,
till ny ersättare i byggnadsnämnden utse Marie Lindberg (S), samt
till ny ersättare i Miljönämnden Östra Skaraborg utse Marie Lindberg (S).

Sammanfattning
Michael Wennerberg (S) har i skrivelse begärt att få bli entledigad från uppdragen i byggnadsnämnden och Miljönämnden Östra Skaraborg.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-10-11 från Michael Wennerberg (S).

Skickas till
Michael Wennerberg
Marie Lindberg
Byggnadsnämnden
Miljönämnden Östra Skaraborg
Personalenheten
IT-enheten

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Kf § 184

Anmälningsärenden
Länsstyrelsens beslut 2019-10-09 där man meddelar att någon ny ersättare inte kunde utses
i kommunfullmäktige efter Christina Milton (Sd) (2019-217).
Länsstyrelsens beslut 2019-10-09 där man meddelar att Lennart Larsson (Sd) är utsedd till
ny ledamot i kommunfullmäktige efter Thomas Karlsson (Sd) och Kristina Karlsson är utsedd till ny ersättare (2019-245).
Länsstyrelsens beslut 2019-10-09 där man meddelar att Göran Under (Sd) är utsedd till ny
ledamot i kommunfullmäktige efter Lornalyn Karlsson (Sd) och att någon ny ersättare inte
kunde utses (2019-246).
Länsstyrelsens beslut 2019-10-09 där man meddelar att Lars-Göran Svensson (S) är utsedd
till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Fawzia Osman (S) och Osvald Lundqvist är utsedd
till ny ersättare (2019-266).
Folkhälsorådet: Folkhälsoplan 2020 (2019-281 ).

Utdrags bestyrkande

