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Ledamöter 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-03 

Tjänstgörande ersättare 

Michael Kihlström (Kd), ordförande 

Catrin Hulmarker (M) 
Knut lndebetou (M) 

Ann-Christine Fredriksson (M) 
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Ewa F Thorstenson (M) Elisabeth Samuelsson (M) 
Lars Glad (M) 
Björn Fredeby (M) 

Richard Bengtsson (M) 
Kerstin Strandbergh Hermansson (M) 
Anders Beckman (M) 
Malin Carlbom (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) 

Michael 'Nennerberg (S) 

Jörgen Fransson (S) 
Merja Wester (S) 

Kjell-Arne Green (S) 
Birgitta Vester (S) 
Anders Karlsson (S) 

Lars-Göran Svensson (S) 
Vakant (V) 

Vakant (V) 

Hasse Nörgård (Sd) 
Egon Kornell (Sd) 
Vakant (Sd) 

Vakant (Sd) 
Vakant (Sd) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 

Per-Erik Sandell (C) 

Justcrandes signatur 

Hillevi Blom (L) 

Utdragsbestyrkandc 
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Kf § I 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-03 

Justerande och fastställande av tid för justering 

Kommunfullmäktiges beslut 

3 ( 14) 

Björn Bröne (L) och Kjell-Arne Green (S) utses att tillsammans med ordföranden justera proto
kollet. 

Till ersättare utses Eva-Lott Gram (Kd) och Anders Karlsson (S). 

Justeringstid: Måndag 7 mars 2022, kl 15.00. 

Justerandcs signatur Ucdragsbestyrkande 
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Kf § 2 

Dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-03 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen. 

Justcrandcs signatur Utdragsbestyrkande 
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2022-03-03 

Kommunfullmäktige 

Kf § 3 

Information 

Presentation av ny samhällsbyggnadchef 
Samhällsbyggnadschef Jonas Sjölin 

Revisionen om årets granskningar 
Revisionens vice ordfårande Anne-Marie Fredriksson (M) 

Tekniska utskottet 
Tekniska utskottets ordförande Lars Glad (M) 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 4 

Allmänpolitisk debatt 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-03 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera den allmänpolitiska debatten till dagens protokoll. 

6 (14) 

Catrin Hulmarker (M) , Pierre Robert Ryden (S), Hasse Nörgård (Sd), Britt-Marie Sjöberg (C), 
Eva-Lott Gram (Kd), Björn Bröne (L) , Lars Glad (M) , Merja Wester (S) och Ann-Christine 
Fredriksson (M) deltar i debatten. 

Justcrandcs signatur Utdragsbestyrkandc 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-03 
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2021-150 

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor: Antagande 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Hjo kommun-specifika delar ur Handlingsprogram enligt 
lagen om skydd mot olyckor. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Hjo kommun-specifika delar ur 
Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. 

Sammanfattning 
Enligt 3 kap 3 och 8 §§ lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, ska en kommun ha ett hand
lingsprogram för förebyggande verksamhet och ett handlingsprogram för räddningstjänst. I hand
lingsprogrammet för den förebyggandeverksamheten ska det bland annat anges; målen för verk
samheten, de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser, 
och hur verksamheten är ordnad och hur den planeras. 

De kommunala handlingsprogrammen syftar till att vara det övergripande politiska styrdokumen
tet för kommunens arbete med skydd mot olyckor och ska grunda sig i underliggande, mer de
taljerade arbeten. 

Enligt ändamålsparagrafen i förbundsordningen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg begränsas 
förbundets ansvar enligt lag om skydd mot olyckor till operativ räddningstjänst samt förebyg
gande verksamhet mot brand. Detta innebär att förebyggande verksamhet gällande övriga olycks
typer som omfattas av lagen åvilar respektive medlemskommun; ex. trafikolycka, olycka med far
liga ämnen, naturolycka, drunkning, fartygsolycka, osv. Arbetet med handlingsprogrammet har 
samordnats mellan förbundet och medlemskommunerna. Respektive medlemskommun har ge
nom säkerhetssamordnare eller motsvarande funktion skrivit de delar som ligger inom medlems
kommunernas ansvarsområde. 

Handlingsprogrammet har remitterats till berörda kommuner, myndigheter och övriga organisat
ioner, inkomna yttranden och bemötande av dessa beskrivs i Samrådsredogörelse gällande hand
lingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst inom Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg och tillhörande medlemskommuner. 

Ju stcrandes signatur Utdragsbestyrkande 
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2022-03-03 

Kommunfullmäktige 

forts Kf § 5 

Beslutsunderlag 
Säkerhetsstrategens skrivelse 2021-1 1-1 I. 
Hjo kommuns handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. 
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs samrådsredogörelse. 

Skickas till 
Räddningstjänsten Össtra Skaraborg 
Säkerhetsstrategen 
Kansliet 

Justerandcs signatur Utdragsbestyrkande 
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2021-1 so 
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Kf § 6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-03 

Plan- och bygglovtaxa: Revidering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av befintlig taxa. 

Yrkande 
Björn Bröne (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
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2020-247 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av befintlig taxa. 

Sammanfattning 
Med stöd av 12 kap I O § PBL samt med stöd av 2 kap 5 § kommunallagen föreslår byggnads
nämnden kommunfullmäktige att anta revidering av befintlig taxa. Revideringen avser dels en 
minskning av bygglovsavgifter, dels nya avgifter för vissa kart- och mättjänster som förvaltningen 
bistår kommuninvånarna. 

Bakgrunden till att vissa tjänster och produkter som tidigare varit kostnadsfria för invånarna av
giftsbeläggs är en ökad efterfrågan på dessa i kombination med krav på digitalisering och nya GIS
system. De nya avgifterna avser upprättande av enkel nybyggnadskarta, upprättande av enkel fas
tighetskarta, lägeskontroll samt gränsutvisning. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens § 89/21. 
Stadsarkitektens skrivelse 202 1-12-08. 
Förslag till plan- och bygglovtaxa. 

Skickas till 
Byggnadsnämnden 

Junerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-03 
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2022-24 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Ändring av förbundsordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad förbundsordning för kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Yrkande 
Britt-Marie Sjöberg (C) och Ann-Christine Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad förbundsordning 
för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg har vid två tillfällen fat
tat beslut som kräver ändring av förbundsordning; ändrat ägande av fastigheter nyttjade av rädd
ningstjänstförbundet samt ny fördelningsnyckel avseende kostnadsfördelning mellan medlems
kommunerna. Nuvarande lydelse samt ny lydelse av§ 11 Kostnadstäckning i förbundsordningen 
framgår i bifogat förslag till ändring av förbundsordningen. Den nya lydelsen har samverkats med 
förbundets jurist. 

Ändringar i förbundsordningen ska godkännas och antas av samtliga medlemskommuners full
mäktige innan förbundsordningen kan ändras. 

Beslutsunderlag 
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs skrivelse 2022-01-31 med bilagor. 
Förslag till förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Skickas till 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Jusccrandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf § 8 2021-252 

0 

Aterbesättande av ledigblivet uppdrag som nämndeman t o m 
2023 efter Michael Wennerberg (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till ny nämndeman t o m 2023 utse Kjell-Arne Green (S). 

Sammanfattning 
Skaraborgs tingsrätt har meddelat att Michael Wennerberg (S) entledigats från uppdraget som 
nämndeman vid tingsrätten. 

Beslutsunderlag 
Skaraborgs tingsrätts skrivelse 2021-06-02. 

Skickas till 
Kjell-Arne Green 
Skaraborgs tingsrätt, skaraborgs.tingsratt@dom.se 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kf § 9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-03 

Återbesättande av ledigblivna uppdrag efter Bodil Hedin (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

till ny ledamot i kommunstyrelsen utse Kjell-Arne Green (S), 
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2021-277 

till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Kjell-Arne Green (S) utse Annelie Nilsson (S), 

till ny ersättare i kommunfullmäktiges arvodesberedning utse Merja Wester (S), 

till ny ersättare för överförmyndaren utse Merja Wester (S), 

till ny ersättare i direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
utse Merja Wester (S), 

till ny ersättare i direktionen för Miljösamverkan Östra Skaraborg utse Merja Wester (S), 

till ny ersättare i kollektivtrafiknämnden Hjo, Tibro och Karlsborg utse Merja Wester (S), 

till ny styrelseledamot i Hjo Stadshus AB utse Merja Wester (S), 

till ny styrelseersättare i Hjo Energi AB utse Merja Wester (S), samt 

till ny styrelseersättare i Hjo Energi Elhandel AB utse Merja Wester (S), 

Sammanfattning 
Bodil Hedin (S) har entledigats från sina kommunala uppdrag, Kf § I O I /21. 

Skickas till 
Kjell-Arne Green 
Annelie Nilsson 
Merja Wester 
Personalenheten 
IT-enheten 
Kansliet 
Överförmyndaren 
Överförmyndare Samverkan 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 
Kollektivtrafiknämnden 
Hjo Stadshus AB 
Hjo Energi AB 
Hjo Energi Elhandel AB 

Juster.mdes signatur Utdragsbestyrkande 

WJ 
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Kf § 10 2021-291 

Entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige -
Marie Lindberg (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

- entlediga Marie Lindberg (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, samt

- uppdra åt kanslienheten att hemställa hos länsstyrelsen att genomför ny rösträkning för att
utse ny ersättare i kommunfullmäktige.

Sammanfattning 

Marie Lindberg (S) har begärt att få bli entledigad från uppdraget som ersättare i kommunfull
mäktige. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse 2021-12-14 från Marie Lindberg. 

Skickas till 

Marie Lindberg 
Länsstyrelsen Västra Götaland 
Personalenheten 
IT-enheten 

Justcrandcs signatur Utdragsbestyrkandc 
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Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-03 
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- Länsstyrelsen Västra Götaland: Beslut 2021-12-17 där man meddelar att Christer Liljedahl (S) 
utsetts till ny ersättare i kommunfullmäktige (2021-277). 

- Förvaltningsrätten i Jönköping: Dom 2021-12-13 att överklagandet avslås (Laglighetsprövning 
enligt kommunallagen, av Kf-beslut 2021-05-20 om parkeringsavgifter i särskilt attraktiva lä
gen) (2021-122). 

- Rapportering av ej verkställda beslut kv 4 2021 till Inspektionen för vård och omsorg. 

- Ekonomichefens skrivelse 2022-01-13: Redigeringsfel i dokumentet "Budget och verksam-
hetsplan 2022 - 2024 (2021-141 ). 

- Näringsdepartementet: Svar på skrivelse till regeringen angående långsiktigt skydd av Vättens 
vatten (2021-70) . 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkandc 


