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ANSLAG 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom protokollets publicering på kommunens anslagstavla. 

Organ 

Sammanträdcsdatum 

Protokollet publiceras 

Kommu nf u 11 mäktige 

2022-09-15 

2022-09- 21 
Förvaringsplats för protokol-
let Stadshuset, Hjo 

Protokollet tas ned 2022-10- 13 



HJO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-09-15 

Kom mu nfu 11 mäktige 

Ledamöter 

Michael Kihlström (Kd), ordförande 

Catrin Hulmarlcer (M) 
Knut lndebetou (M) 
Ann-Christine Fredriksson (M) 

Ewa F Thorstenson (M) 
Lars Glad (M) 

Björn Fredeby (M) 

Richard Bengtsson (M) 

Kerstin Strandbergh Hermansson (M) 

Anders Beckman (M) 

Malin Carlbom (M) 

&iba l'Jasser (M) 

Tjänstgörande ersättare 

Jan Hultkrantz (M) 

Lena Larson (M) 
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Britt-Marie Sjöberg (C), §§ 55 - 62, 64 - 66 

Linnea Hultmark (C) 
Per-Erik Sondell (C), § 63 

Berit Henriksson (C) 

Petter Jönsson (L) 

Björn Bröne (L) 

Eva-Lott Gram (Kd) 

Pierre Robert Ryden (S) 

Osvald Lundqvist (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 ersät tare 

Jusccrandcs signatu r Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 55 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-09-15 

Justerande och fastställande av tid för justering 

Kommunfullmäktiges beslut 

3 ( 17) 

Ewa F Thorstenson (M) och Pierre Robert Ryden (S) utses att tillsammans med ordföranden ju
stera protokollet. 

Till ersättare utses Lars Glad (M) och Kjell-Arne Green (S) . 

Justeringstid: Måndag 19 september 2022, kl 15.00. 

Justcrandcs signatur 

r{I I f 
\JAJ\ 

Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 56 

Dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-09-15 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen . 

Jus tcrandcs signatur Utd ragsbcstyrkande 
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HJO 
Kom mu nfu 11 mäktige 

Kf § 57 

Information 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg 
Förbundsdirektör Mikael Wal/in 

ldrottsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-09-15 

ldrottsrådets ordfarande Britt-Marie Sjöberg (C) 

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

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkandc 
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HJO 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-09-15 

6 (17) 

Kf § 58 2022-187 

Interpellation till barn- och ungdomsutskottets ordförande om 
riktlinjer inom Hjo förskola 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas samt lägga interpellationen och svaret 
till handlingarna. 

Yttranden 
Pierre Robert Ryden (S) och Ann-Christine Fredriksson (M) yttrar sig. 

Sammanfattning 
Pierre Robert Ryden (S) har inkommit med interpellation till barn- och ungdomsutskottets ord
fö rande om riktlinjer inom Hjo förskola. 

Beslutsunderlag 
Interpellation 2022-08-29 från Pierre Robert Ryden (S). 
lnterpellationssvar 2022-09-14 från Ann-Christine Fredriksson (M). 

Skickas till 
Pierre Robert Ryden 
Ann-Christine Fredriksson 

Justcrandes signatur Utdragsbestyrkandc 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 59 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-09-15 

7 (17) 

2022-146 

Miljösamverkan Östra Skaraborg: Ny taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område fr o m 2023-01-0 I 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta en ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens om
råde att gälla fr o m 2023-01-0 I. 

Yrkande 
Pierre Robert Ryden (S) och Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta en ny taxa för prövning och till
syn inom miljöbalkens område att gälla fr o m 2023-01-0 I. 

Sammanfattning 
Respektive kommunfullmäktige i Miljösamverkans medlemskommuner beslutade att anta en ny 
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som gäller från och med I januari 2022. 
Den innebar en övergång till Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) nya modell för miljö
balkstaxa. 

En ny inriktning som den nya taxan har inneburit är att många verksamheter har gått från att be
tala en fast årlig avgift i förskott för den planerade tillsynen till att numera betala en avgift utifrån 
nedlagd tid i efterskott. 

Redan när den nuvarande taxan antogs var nämndens och direktionens inriktning att taxan återi
gen skulle tas upp under 2022 för att revideras och därefter föreslås kommunerna att anta en ny 
taxa som ska gälla från och med I januari 2023. Syftet med att ta upp taxan vid två tillfällen så 
nära i tiden var främst att övergången till en ökad andel efterhandsdebiteringen skulle ske steg
vis . Skälet till detta var att ha möjlighet att ställa om arbetssätt, mätmetoder och interna riktlin
jer. 

I och med taxan 2022 gick drygt 600 verksamheter över till efterhandsdebitering. Enligt förslaget 
som ligger för 2023 kommer ytterligare ca 400 verksamheter gå över till efterhandsdebitering. 
Kvarvarande ca 80 verksamheter med fast årlig avgift är verksamheter med prövningsnivå A och 
B (undantag branschen jordbruk). Skälet till att de fortsatt föreslås få en fast årlig avgift är för att 
det för dessa verksamheter är för att det bör vara lika avgiftssystem oberoende om länsstyrelsen 
eller kommunen har tillsynen . Dessa verksamheter är också ett undantag gentemot övriga ef
tersom en hel del händelsestyrd tillsyn ska rymmas inom den årliga avgiften. 

I övrigt är det inga större förändringar gentemot gällande taxa. 

Justcrandcs signatur Utdragsbestyrkandc 



HJO 
Kom mu nfu 11 mäktige 

forts Kf § 59 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-09-15 

8 ( 17) 

2022-146 

Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens beslut§ 6/22 med bilagor och förslag till taxa. 

Skickas till 
Miljösamverkan Östra Skaraborg 

gijtur IBl( Utdragsbcstyrkandc. 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 60 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-09-15 

9 ( 17) 

2022-168 

Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Ansökningar om medlemskap 
samt ny förbundsordning och nytt reglemente fr o m 2023-01-0 I 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

godkänna inkomna ansökningar om medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg från Lidköping, Vara, Essunga och Grästorps kommuner och därmed uppta 
dessa som nya medlemmar i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg fr o m 
2023-01-0 I, samt 

anta ny förbundsordning och nytt reglemente för Räddningstjänsten Skaraborg att gälla 
fr o m 2023-01-0 I . 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

godkänna inkomna ansökningar om medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten 
Östra Skaraborg från Lidköping, Vara, Essunga och Grästorps kommuner och därmed uppta 
dessa som nya medlemmar i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg fr o m 
2023-01-0 I, samt 

anta ny förbundsordning och nytt reglemente för Räddningstjänsten Skaraborg att gälla 
from 2023-01-01 . 

Yrkande 
Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till liggande förslag till beslut 

Sammanfattning 
De fyra kommunerna som idag samarbetar inom Räddningstjänsten Västra Skaraborg beslutade 
2021 att utreda förutsättningarna för att ansöka om medlemskap i Räddningstjänsten Östra Ska
raborg. Syftet har varit att på ett än mer effektivt sätt möta de krav som den statliga nivån ställer 
på svensk räddningstjänst. 

Justcrandcs signatur Utdragsbcs tyrkandc 



HJO 
Kommunfullmäktige 

forts Kf § 60 

SAM MANTRÄDESPROTOKO LL 

2022-09-15 

I O ( 17) 

2022-168 

Förutsättningarna har klarlagts i utredningen som behandlar juridiska, ekonomiska och personal
relaterade aspekter av ansökan om ett eventuellt medlemskap. I underlaget föreslås benäm
ningen Räddningstjänsten Skaraborg på det utökade förbundet. Inträdet bedöms vara möjligt att 
genomföra till årsskiftet 2022/2023. Utredningen pekar på att ett medlemskap bedöms skapa de 
efterfrågade nyttorna och ge förbättrade förutsättningar att möta tilltagande behov och krav 
med en mer återhållsam kostnadsutveckling över tid, än om nuvarande or·ganisering består. 

Mot bakgrund att de fyra kommunfullmäktige i Lidköping, Vara, Essunga och Grästorp fattar be
slut att ansöka om medlemskap i Räddningstjänsten Östra Skaraborg måste förbundets nuva
rande medlemskommuner fatta beslut om godkännande av resp ansökan. 

Beslutsunderlag 

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs skrivelse 2022-06-23 med bilagor. 
Räddningstjänsten Östra Skaraborgs skrivelse 2022-08-19. 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg, direktionens § 75/22 med förslag till förbundsordning och 
reglemente för Räddningstjänsten Skaraborg. 

Skickas till 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg 

Justcrandes signatur Utdragsbcstyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-09-15 

11 ( 17) 

2022-127 

Avfall & Återvinning Skaraborg: Gemensam avfallstaxa för kommu
nerna Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, 
Skövde, Tibro, och Töreboda fr o m 2023-01-0 I 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

anta förslag till ny gemensam avfallstaxa att träda i kraft 2023-01-0 I, samt 

avfallstaxan träder i kraft under förutsättning att medlemskommunerna fattar beslut i enlig
het med utformat förslag. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

anta förslag till ny gemensam avfallstaxa att träda i kraft 2023-01-0 I, samt 

avfallstaxan träder i kraft under förutsättning att medlemskommunerna fattar beslut i enlig
het med utformat förslag. 

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

Sammanfattning 
Efter avgörande i Högsta Förvaltningsdomstolen i december 2013 har beslut om avfallstaxor flyt
tats från kommunalförbundets direktion till medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar. För 
gemensam avfallstaxa krävs likalydande beslut av de medlemmars fullmäktige som omfattas av 
taxan. 

Inför avfallstaxan 2020 accepterade direktionen ett förslag om successiv intäktsökning med ca 6 
mnkr per år för att minska de årliga underskotten tills förbundet uppnår ett balanserat resultat 
år 2024. Resultatet för år 2021 var positivt vilket innebär att målet om ekonomi i balans har 
uppnåtts tidigare än beräknat. Huruvida det är ett trendbrott återstår att se med tanke på de 
ökande kostnaderna för bl a drivmedel och entreprenader. 

Den taxehöjning som föreslås för 2023 bedöms kunna vara lägre än de 6 mnkr som tidigare pro
gnostiserats. I förslag till gemensam avfallstaxa 2023 ökas intäkterna för grundavgifter med 2,3 
mnkr och intäkterna för tömning av små avloppsanläggningar med ca 0,8 mnkr. 

JuStcrc1ndcs signatur Utdragsbcstyrkandc 

,8--z7? W/ 



HJO 
Kommunfullmäktige 

fo rts Kf § 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-09-15 

Förslaget har förankrats med medlemskommunernas kommundirektörer. 

Beslutsunderlag 

Avfall & Återvinning Skaraborg, direktionens beslut§ 27/22 med bilagor. 

Sl<icl<as till 
Avfall & Återvinning Skaraborg 

Justcrandcs sign3tur Utdragsbcstyrkandc 
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2022-127 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 62 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-09-15 

Detaljplan för Folkskolan 2 m fl: Antagande 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för fastigheten Folkskolan 2 m fl. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
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2022-178 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för fastigheten Folk
skolan 2 m fl. 

Sammanfattning 
För några år sedan brann ett småbostadshus ned på Söder 3:35. Bygglovet för villan utfärdades 
på 1960-talet. Placeringen var redan då planstridig då planen angav att en väg skulle gå över fas
tigheten och även över det som idag utgörs av skolgård. Bygglovet gavs således med dispens från 
planbestämmelserna för den planstridiga placeringen. Dispensen gavs av länsstyrelsen under för
utsättning att detaljplanen skulle justeras i efterhand enligt inlämnat förslag från Hjo kommun. 
Planen ändrades dock aldrig utan vägen ligger alltjämt kvar i detaljplanen. 1987 kom plan- och 
bygglagen (ÄPBL) och i och med den blev det inte längre möjligt att bevilja bygglov med mindre 
än att detaljplanen ändras först. I samband med att detta sker avser förvaltn ingen att se över 
hela kvarteret norr om Gärdhemsvägen och söder om skolområdet samt själva skolområdet 
som ligger på fastigheten Folkskolan 2. 

Syftet med planen är dels att släcka gamla planbestämmelser som idag förhindrar byggnation på 
fastigheten Söder 3:35, dels att justera så kallad "prickmark" och andra planbestämmelser på öv
riga fastigheter i kvarteret så att befintliga byggnader och dess placeringar inte utgörs av planstri
digt utgångsläge samt att se över och modernisera planbestämmelserna för Guldkroksskolan. I 
planen införs också skyddsbestämmelser för att skydda gamla Folkskolan från 1910 från förvans
kande åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens § 3 I /22 med bilagor. 

Skickas till 
Byggnadsnämnden 

Justcrandcs signatur Utdragsbestyrka nde 

(jjJ 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 63 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-09-15 

14 (17) 

2022-184 

Ändring av detaljplan för fastigheten Hjo-Bengtstorp I: 19 m fl: An
tagande 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för fastigheten Hjo-Bengtstorp m fl. 

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

Jäv 
Britt-Marie Sjöberg (C) deltar ej i överläggning eller beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för fastigheten Hjo
Bengtstorp m fl. 

Jäv 
Britt-Marie Sjöberg (C) deltar ej i överläggning eller beslut. 

Sammanfattning 
Trakten kring Mullsjön har sedan lång tid varit attraktiv för fritidsboende och ett flertal olika 
husgrupper har vuxit upp utspridda runt sjön. De senaste åren har det byggts flera nya hus, såväl 
fritidshus som hus för åretruntboende. Under 2021 har detaljplanerna för de två områdena Var
pet och Björkviken söder om Mullsjön genomgått ändringar motsvarande de som framgår av ru
bricerat planförslag. Avsikten med ändringen är att utöka byggrätten för bostäder inom planom
rådet för att möjliggöra bättre förutsättningar för permanentboende. 

Syftet med planen är att reglera befintlig bebyggelse samt möjliggöra viss utveckling. Planområdet 
består av ett femtiotal befintliga bostadshus för fritidsboende. Planen medger uppförande av yt
terligare ett trettiotal bostadshus. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens ordförandes skrivelse 2022-08-16 med bilagor. 

Skickas till 
Byggnadsnämnden 

Utdrags bestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 64 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-09-15 

Redovisning av inte färdigberedda motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
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2019-92 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 37 ska kommunstyrelsen redovisa en förteckning 
över de motioner som inte är färdigberedda. 

Beslutsunderlag 
Kanslisekreterarens skrivelse 2022-08-22. 

Ju stcrandes signatur Utd ragsbes tyrkande 
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Kom mu nfu 11 mäktige 

Kf § 65 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-09-15 

Motion om införande av flexibel barnomsorg 

Kommunfullmäktiges beslut 
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2022-190 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för handläggning. 

Sammanfattning 
Lars-Göran Svensson (S) har inkommit med en motion om införande av flexibel barnomsorg. 

Beslutsunderlag 
Motion 2022-09-07 från Lars-Göran Svensson (S). 

Skickas till 
Kommunstyrelsen 
Lars-Göran Svensson 

Justerandcs signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunfullmäktige 

Kf § 66 

Anmälningsärende 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-09-15 
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- Rapportering av ej verkställda beslut kv 2 2022 till Inspektionen för vård och omsorg (2022-
1 17). 

Justcrandcs signatur Utdragsbcscyrk:rndc 


