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HJO SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

2018-02-07 

Kommunstyrelsen 
Plats och tid Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl 13.15 - 16.45 

Beslutande LediiimÖter 

Catrin Hulmarker (M), ordförande 

Ewa F Thorstenson (M) 

Val<ant (M) 

Ann-Christine Fredriksson (M), §§ 1-1 1, 13-25 

Lars Glad (M) 

Britt-Marie Sjöberg (C) 

Petter Jönsson (L) 

Eva-Lott Gram (Kd) 

Pierre Robert Ryd6n (S) 

Jörgen fransson (S) 

Marie Lindberg (S) 

Bodil Hedin (S) 

Nils-Olof Äppelblom (V) 

Anders Thornblad (Mp) 

Hasse N ärgård (Sd) 

Ovrip deltapnde Se sidan 2 

Uues m justera Bod il Hedin (S) 

Justeringens plau och tid Stadshuset 20 18-02- 13 

Underskrifter 

Justerare Bodi l Hed in 

ANSLAG 

Tjänstgörande ersättare 

Richard Bengtsson (M) 

Stefan Aleniusson (M), § 12 

Carl-Henrik Jensen (S) 

Benkt-Eric Lindh (L) 

Lena Haagman (Mp) 

Kjell Olsson (Kd) 

Paragrafer l _ 25 

Protokollet är just~rat. J uneringen h<~ r tillkännagivits genom protokollets publicering på kommunens anslagstavla. 

Organ 

Sammilnträdesdatum 

Protokollet publicens 

Kommunstyrelsen 

2018-02-07 

2018-02-14 
Förvaringsplats för protokol-
let Stadshuset, Hjo 

Protokollet tas ned 20 18-03-()8 

Sidan 

l (30) 



~HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-07 

Kommunstyrelsen 

Övriga delugande 

Justenndes signatur 

Eva Ulfenborg, chef arbete och socialtjänst, § 3 

Katarina Levenby, barn- och utbildningschef, § 3 

Svante Andrem, samhällsbyggnadschef, § 3 

Maria Berg, verksamhetsutvecklare samhällsbyggnad, § 3 

Annica Carter, verksamhetsutvecklare vård och omsorg,§ 3 

Louise Eriksson, planarkitekt, § 3 

Lisbeth Göthberg, kommunchef 

Edvin Ekholm, kanslichef 

Utdr>g>be>tyrlande 

2 (30) 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § l 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-07 

Val av protokolljusterare 

Kommunstyrelsens beslut 

3 (30) 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Bodil Hedin (S) att tillsammans med ordföranden justera da
gens protokoll. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



~HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 2 

Dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-07 

4 (30) 

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet Svar på remiss: Analys kring för- och nackdelar med 
sammanslagning av de tre Samordningsförbunden i Skaraborg ti llkommer, samt i övrigt faststä lla 
dagordningen. 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 3 

Föredragningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-07 

Handlingsplan för psykisk hälsa 20 18 - 2020 
Chef arbete och socialtjänst Eva Ulfenborg 

Ny F-6-skola i Hjo 

5 (30) 

Barn- och utbildningschef Katarina Levenby, samhällsbyggnadschef Svante Andren och verksam
hetsutveckla re samhällsbyggnad Maria Berg 

Avgiftstaxa för vård och omsorg 
Verksamhetsutvecklare vård och omsorg Annica Carter 

Antagande av detaljplan för del av Korsberga l: l m m 
Samhällsbyggnadschef Svante Andren och planarkitekt Louise Eriksson 

Utdragsbeseyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-02-07 

6 (30) 

Ks § 4 20 18-41 

Införande av digital möteshantering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

uppdra åt förvaltningen att köpa in ett system för digital möteshantering, 

pappersutskicken ersätts med att samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen och dess ut
skott, byggnadsnämnden och kommunfullmäktige ges tillgång till handlingarna digitalt via sy
stemet, 

möjlighet för förtroendevalda som vill ha sina handlingar i papper ges genom att besöka 
stadshuset och kostnadsfritt få hjälp att skriva ut valda handlingar, 

förtroendevalda använder sin egen tekniska utrustning för att ta del av digitala handlingar, 

vid eventuell situation att någon förtroendevald inte har ti llgång till relevant teknik ska 
kommunen hjälpa till att lösa frågan, samt 

förändringen träder i kraft för samtliga förtroendevalda den l januari 2019. 

Yrkande 
Bodil Hedin (S) och Lars Glad (M) yrkar bifall ti ll förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Fler kommuner övergår till en digital hantering av mötesadministrationen. Fördelarna är ekono
miska, miljömässiga och vi kan skapa högre kvalitet på administrationen kring de politiska mö
tena. 

Beslutsunderlag 
Kanslichefens skrivelse 20 18-0 1- 19. 

Skickas till 
Kansliet 
Kommunledningsgruppen 
Moderaterna 
Centerpartiet 
Liberalerna 
Kristdemokraterna 
Socialdemokraterna 
Miljöpartiet 
Vänsterpartiet 
Sverigedemokraterna 

Justenndes signatur Utdragsbestyrkande 



~HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 5 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-02-07 

Flytt av budgetmedel för 20 18 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

7 (30) 

20 17-205 

flytta budgetmedel om 530 tkr för integrationskurator från politi kområde barn och utbild
ning till politikområde arbete och socialtjänst, samt 

flytta budgetmedel om 983 tkr för miljöstrateg från politikområde samhällsbyggnad t ill poli
tikområde kommunledningskontoret. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har identifierat ett par organisatoriska förändringar för att få bättre kvalitet i arbe
tet. Förändringarna innebär att budgetmedel behöver flyttas. l budgetmedel för miljöstrategen 
ingår även politiska prioriteringar om miljödialog och framtagande av en energi- och klimatstra
tegi, varför den summan är högre än den för integrationskuratorn. 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens skrivelse 20 18-0 1-18. 

Justenndes signatur Utdr:agsbestyrlande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-02-07 

Ändring av stadgar för Hjo kommuns miljöpris 

Kommunstyrelsens beslut 

8 (30) 

20 13-404 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att stadgar fö r Hjo kommuns miljöpris 
ändras så att en ( l) pristagare ska föreslås. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 20 16-03-3 l att instifta ett miljöpris. Miljöpriset är instiftat för att 
uppmuntra insatser som medverkar till att minska mil jöpåverkan och främjar livskvaliteten för 
Hjoborna och därmed bidrar till en hållbar kom mun. 

Priset delas ut årl igen och består av 5 000 kr samt diplom. Pristagaren utses av kommunsty
relsens allmänna utskott. 

En kommitte bestående av kommunala tjänstemän ska enligt gällande stadgar nominera tre kan
didater till miljöpriset . En jury bestående av kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar om 
vem som ska utses till pristagare. Samtliga nominerade tilldelas diplom. 

Stadgarna fö r Hjo kommuns miljöpris fö reslås ändras så att nomineringskommitten föreslår vem 
som ska tilldelas priset alternativt att flera pristagare ska dela priset. 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar om att utse pristagare. Pristagare till kännages på 
Världsmiljödagen den 5 juni och ti llde las priset vid firandet av Sveriges Nationaldag den 6 juni. 

Beslutsunderlag 
Miljöstrategens skrivelse 20 17-12-05. 

Justerandes signatur Utdragsbes tyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-02-07 

9 (30) 

Ks § 7 2018-42 

Uppdragsbeskrivning för kommundirektören Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

ändra benämningen från kommunchef till kommundirektör, samt 

fastställa uppdragsbeskrivning för kommundirektören. 

Sammanfattning 
Riksdagen fattade den 20 juni 20 17 beslut om en ny kommunallag (20 17:725). Den nya kommu
nallagen börjar gälla den l januari 20 18. 

l den nya lagen finns nya regler för kommundirektören eller motsvarande. De nya reglerna i den 
nya kommunallagen återfinns i 7 kap. 1-2 §§. Av paragraferna framgår följande: 

l § Styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och 
vara chef får den fårvoJtning som finns under styrelsen. Styrelsen får besluta att direktören ska ha en 
annan benämning. 

2 § Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda fårvaltningen under styrelsen. In
struktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter. 

Med anledning av detta har ett förslag till uppdragsbeskrivning tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Förslag ti ll uppdragsbeskrivning för kommundirektören i Hjo kommun. 
Kanslichefens och kommunchefens skrivelse 20 17-12-18. 

Skicl<as till 
Kommunledningsgruppen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrbnde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-02-07 

l o (30) 

20 18-43 

Revidering av arvodesreglemente för Hjo kommuns förtroende
valda fr o m 20 19-0 l -0 l 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revideringar i arvodesreg
lementet för förtroendevalda i Hjo kommun, som handlar om: 

6 § Kommunstyrelsens ordförande erhåller som årsarvode l 00 8G % av gällande riksdags
mannaarvode x 12 månader. 

7 § Kommunstyrelsens 2:e vice ordforande erhåller som årsarvode 50 % av gällande riksdagsman
naarvode x l 2 månader. 

Ändringarna träder i kraft 20 19-0 1-0 l. 

Reservation 

Lena Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 
Lars Glad (M) och Bodil Hedin (S) yrkar bifall till arvodesberedningens förslag. 
Lena Haagman (Mp) yrkar avslag till arvodesberedningens förslag. 

Sammanfattning 
Inför varje ny mandatperiod är det brukligt att man ser över arvodesreglementet för förtroen
devalda. 

Förvaltningen har jämfört Hjo kommuns arvoden med andra kommuner, dels i liknande storlek 
och dels med liknande politisk organisation. 

l arvodesberedningen har främst kommunstyrelsens ordförandes arvode diskuterats. Det är idag 
80 % av riksdagsmannaarvodet. Även kommunstyrelsens 2:e vice ordförandes arvode har disku
terats. Det är idag 50 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode. 

Arvodesberedningen har varit enig om att dessa två ska höjas, och har efter att ha diskuterat ett 
antal o li ka varianter landat i att övriga arvoden i Hjo kommun bör vara oförändrade. 

Beslutsunderlag 
Arvodesberedningens § 1/ 17. 

Justenndes signatur Utdragsbestyrkande 



~HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-07 

Pensionsmyndighet i Hjo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Il (30) 

2018-44 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse kommunstyrelsens allmänna ut
skott till pensionsmyndighet. 

Sammanfattning 
För tolkning och tillämpning av bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroen
devalda (OPF-KL) ska fullmäktige utse en pensionsmyndighet . 

Beslutsunderlag 
Arvodesberedningens § 2/17. 

Justerandes signiiitUr Utdragsbestyrkande 



~HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § lO 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-07 

12 (30) 

20 18-3 

Ändring av förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skara
borg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till reviderad för
bundsordning för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 

Sammanfattning 
Med anledning av ny kommunallag (20 17:725) behöver kommunalförbundens förbundsordningar 
uppdateras för att överensstämma med den nya lagen. 

Beslutsunderlag 
Direktionens § 142/17 samt förslag till ny förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Skara
borg. 

Ju~terandes signatur Utdn.gsbestyrkande 



~HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § Il 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-07 

Ny avfallstaxa för Avfallshantering Östra Skaraborg 

Kommunstyrelsens beslut 

13 (30) 

2017-185 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag t ill ny avfallstaxa för 
Avfallshantering Östra Skaraborg, att gälla from l mars 20 18. 

Yrkande 

Lars Glad (M) yrkar bifall till ny avfallstaxa för AÖS. 

Sammanfattning 
Avfallshantering Östra Skaraborg har upprättat förslag ti ll ny avgiftstaxa. AÖS har för ti llfä llet tre 
ol ika avgiftstaxor; en för Gullspångs kommun, en för Mariestads kommun och en för övriga med
lemskommuner. l det nya förslaget samordnas samtliga taxor till ett dokument för hela AÖS. 

Beslutsunderlag 
Direktionens § l l l 17 samt förslag till ny avfallstaxa för Avfallshantering Östra Skaraborg. 

Justerandes signatur Utdrllgsbescyrkande 



~HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-02-07 

Antagande av detaljplan för del av Korsberga l : l m.m. 

Kommunstyrelsens beslut 

14 (30) 

2008-19 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfu llmäktige besluta att anta detaljplan för del av Korsberga 
1:1 m.m. 

jäv 

Ann-Christine Fredriksson (M) deltar inte i ärendets hand läggning p g a jäv. 

Reservation 

Lena Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet (Bilaga A). 
Nils-Olof Äppelblom (V), Bodil Hedin (S), Marie Lindberg (S) och Carl-Henrik Jensen (S) reser
verar sig mot beslutet. 

Yrkanden 

Lars Glad (M), Britt-Marie Sjöberg (C) och Petter Jönsson (L) yrkar bifall till förvaltningens för
slag. 
Lena Haagman (Mp) och Bod il Hedin (S) yrkar att ärendet i första hand äteremitteras för vidare 
hand läggning, samt i andra hand avslås. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först frågan om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 

Sedan ställer ordförande förslaget om bifall mot förslaget om avslag och finner att kommunsty
relsen beslutar att bifalla förvaltni ngens förslag. 

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att säkerställa mark för en planerad anläggning för återvinning av avfa ll i 
anslutning ti ll befi ntl ig industri i östra delen av Korsberga, norr om länsväg 287 (Korsbergavä
gen). 

Planområdet omfattar cirka 7,3 hektar och är i enski ld ägo. Större delen av planområdet föreslås 
få markanvändningen industri, en mindre del föreslås som skyddsområde för dagvattenhantering. 
Den gamla banvallen mellan Hjo och Stenstorp som är i kommunens ägo ingår i planområdet och 
föreslås få markanvändningen gång- och cykelväg. Planförslaget innebär visst avsteg från riktlinje i 
Översiktsplan 20 l O som rör avståndet mellan industriområde och bostäder, vilket motiveras 
med att skyddsåtgärder införts. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpå
verkan e ller att miljökvalitetsnormer överskrids. Handläggning har skett genom normalt planför
farande. 

Justenndes signatur Utdragsbestyrkande 



~HJO 
Kommunstyrelsen 

forts Ks § 12 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-02-07 

15 (30) 

2008-19 

Planen återremitterades av kommunfullmäktige i juni 20 16 för dagvattenutredning och miljökon
sekvensbedömning. Med anledning av kommunfullmäktiges återremiss har en dagvattenutredning 
utförts för nämnda område på fastigheten Korsberga l: l. Utredningen innefattar en beskrivning 
av områdets hydrologi och hydrauliska aspekter vad gäller ledningsnät, dagvattendammar etc. 
Byggnadsnämnden beslutade 20 16- 12-13 att be förvaltningen begära nytt remissutlåtande från 
Miljösamverkan Östra Skaraborg samt Länsstyrelsen för att de ska fördjupa sin genomgång av 
ärendet och ge besked på om ytterligare utredningar bör ske i enlighet med kommunfullmäktiges 
återremiss angående dagvattenhantering och miljökonsekvensutredning. 

Länsstyrelsen har svarat att man inte ser att något har ti llkommit som förändrar deras ställnings
tagande i förhållande till tidigare yttrande och Miljösamverkan östra Skaraborg har svarat att man 
inte har några synpunkter på förslaget. 

Byggnadsnämnden föreslår i § 9/18 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta planen. 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens § 9/18. 
stadsarkitektens och planarkitektens skrivelse 20 18-0 1-16 samt plankarta och plan beskrivning. 

Ucdngsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-07 

Inriktningsbeslut ny F-6-skola i Hjo 

Kommunstyrelsens beslut 

16 (30) 

2016-174 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att inrikta det fortsatta arbetet kring placering av 
ny F-6 skola i Hjo på: 

att utreda möjligheterna att lösa behovet av ytterligare en F-6 skola, med plats för sju klas
ser, genom att bygga till Hammarnskolan. 

att ta fram en ny detaljplan för området i syfte att möjliggöra en utbyggnad av Hammarnsko
lan 

Slutligt underlag för beslut om placering av ny skola ska presenteras för kommunstyrelsen vid 
sammanträdet den 5 juni 2018 och beslut om placering fattas av kommunfullmäktige den 20 juni 
20 18. Inför detta uppdras förvaltningen att redovisa: 

Förslagets konsekvenser ur verksamhetens perspektiv. Detta ska undersökas tillsammans 
med elever, föräldrar, personal och närboende. Det är viktigt att den fysiska miljön ger möj
lighet att bevara och utveckla den pedagogiska verksamhetsiden som kännetecknar skolan. 

Placering av den nya byggnaden, behovet av anpassn ingar i befintlig byggnad samt lösningar 
för trafiksituation/ säkra skolvägar, angöring och parkering. Planarbetet är påbörjat men 
förutsättningarna kommer tyd liggöras när byggnadens placering är bestämd. 

Kostnadsjämförelse mellan alternativen utbyggnad Hammarnskolan och nybyggnation vid 
Falköpingsvägen. 

Yrkande 

Lars Glad (M), Ann-Christine Fredriksson (M), Bodil Hedin (S), Petter Jönsson (L) och Nils-Olof 
Äppelblom (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har sedan en tid tillbaka utrett ett antal tänkbara områden för placering av ny 
skola med plats för 7 klasser, sammanlagt ca 170 elever, från förs kaleklass till årskurs sex. Arbe
tet har löpande avrapporterats ti ll planeringskommitten och har mynnat ut i två tänkbara place
ringar/lösningar. Det ena alternativet innebär att Hammarnskolan byggs ut och det andra alter
nativet är att en skola byggs på ett kommunägt markområde utmed Falköpingsvägen. Inledande 
planarbete är påbörjat för båda dessa placeringar och översiktliga ritningar som åskådliggör 
tänkbara placering av byggnaderna är framtagna. Med det vi vet idag är båda alternativen till pla
cering fullt möjliga när det gäller yta och planarbete. 

Justerandes signatur Utdragsbeseyrk-ande 



~HJO 
Kommunstyrelsen 

forts Ks § 13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-07 

17 (30) 

2016-174 

Alternativet att bygga ut Hammarnskolan är det alternativ som förvaltningen föreslår att den 
fortsatta utredningen ska fokusera på. Motiven för detta är: 

att Hammarnskolan i nuläget är en mycket väl fungerande skola med tydlig verksamhetside 
och goda resultat vilket skulle komma fler elever till godo. 

det finns fördelar för eleverna med en något större skola, eftersom möjligheterna till socialt 
samspel ökar. 

Hammarnskolans läge är bra sett till upptagningsområdena i Hjo tätort. 

att det skulle kunna vara den mest kostnadseffektiva lösningen. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningschefens och samhällsbyggnadschefens skrivelse 20 18-0 1-16. 
Förstudie ny F-6-skola i Hjo - utbyggnad av Hammarnskolan. 

Sl<icl<as till 
Barn och utbildning 
Samhällsbyggnad 

justenndes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-07 

Svar på motion om giftfri miljö 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. 

Sammanfattning 
Britt-Mar ie Sjöberg (C) har inkommit med motion om giftfri miljö. 

18 (30) 

2015-38 

Kommunfullmäktige beslutade § 82/ 15 att överlämna motionen t ill kommunstyrelsen för hand
läggning. 

Beslutsunderlag 
Motion 20 15-0 1-28 från Britt-Marie Sjöberg (C). 
Motionssvar 20 18-0 1-25 av Catrin Hulmarker (M). 

Justerandes signatur Utdrogsbestyrkonde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 15 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-02-07 

19 (30) 

2018-14 

Medfinansiering av lärarutbildning vid Högskolan i Skövde under 
2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till medfinansiering av lärarutbildningen vid 
Högskolan i Skövde under 20 18 med 2,25 kr per invånare, vi lket innebär ca 20 tkr för Hjo kom
mun. 

Sammanfattning 
Utbildningsverksamheterna hos Skaraborgs kommuner har stora problem att rekrytera behöriga 
lärare. Diskussioner har förts med ett flertal utbildningssamordnare vi lket resulterat i en kon
struktion där Högskolan Borås, som huvudman, förlägger en del av sin lärarutbildning vid Högs
kolan i Skövde med start i januari 20 18. Under diskussioner med högskolorna framfördes att 
detta sätt att dela utbildningarna på två utbild ningsorter kommer att innebära merkostnader. 
Detta medför att medlemskommunerna föreslås bidra med 600 tkr under 20 18 och fördelas ef
ter invånarantal, vi lket blir 2,25 kr/invånare. 

Skaraborgs kommunalförbunds styrelse har beslutat att rekommendera medlemskommunerna 
att fatta beslut om medfinansiering av lärarutbildningarna vid Högskolan i Skövde under 20 18 
med 2,25 kr/invånare. För Hjo kommuns del innebär det ca 20 tkr, vilket finansieras inom ram. 

Beslutsunderlag 
Skaraborgs kommunalförbunds styrelsebeslut 20 17-1 2-08 § l 06. 
Barn- och utbildningschefens skrivelse 2018-0 1-22. 

Skickas till 
Skaraborgs kommunalförbund 
Barn och utbildning 

Justerandes signatur Utdngsbestyrk>nde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 16 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-02-07 

Hand lingsplan psykisk hälsa 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Handlingsplan för psykisk hälsa 20 18-2020. 

Sammanfattning 

20 (30) 

20 17-399 

Staten betalar ut stimulansmedel för att utveckla och förstärka den psykiska hälsan i landet. Årli
gen görs en överenskommelse mellan Socialdepartementet och SKL där man ställer olika krav på 
vad som ska göras för att stimulansmedlen ska betalas ut. En del i överenskommelsen handlar 
om att regionen och kommunerna ska samarbeta på området psykisk hälsa och bedriva ett ut
vecklingsarbete tillsammans. Det ska finnas en regional handlingsplan som talar om hur kommu
ner och regioner arbetar tillsammans för att främja psykisk hälsa och minska psykisk ohälsa. 

Sedan 20 16 arbetar Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna t illsammans med att ta 
fram en gemensam handlingsplan inom området psykisk hälsa. Arbete har under 2016 och 20 17 
gjorts för att utreda behov och formulera gemensamma mål för länets samtliga 50 huvudmän 
inom fem fokusområden: förebyggande och främjande arbete, tillgängliga tidiga insatser, enskildas 
delaktighet och rättigheter, utsatta grupper samt ledning, styrning och organisation. 

Handlingsplanen är gemensam för VGR, de 49 kommunerna och NSPHiG. Den föreslås gälla un
der 20 18-2020 och innehåller målformuleringar kring bl a nollvision för suicid i Västra Götaland; 
att äldre personer med psykisk ohälsa ska få rätt vård och stöd; att personer i behov av samord
nade insatser ska ha en SIP (samordnad individuell plan); att alla elever ska lämna grund- och 
gymnasieskolan med godkända betyg och att förebygga och uppmärksamma bruk av alkohol och 
narkotika bland unga. 

Arbete pågår i hela länet för att kunna realisera handlingsplanens innehåll genom aktiviteter på 
alla nivåer - regionalt, delregionalt och lokalt. 

VästKoms styrelse och Kommunalförbundets styrelse har ställt sig bakom "Handlingsplan för 
psykisk hälsa 20 18-2020". Kommunalförbundets styrelse har beslutat att rekommendera sina 
medlemskommuner att anta dokumentet. 

Beslutsunderlag 
Det goda livet i Västra Götaland - Handlingsplan psykisk hälsa 20 18 - 2020. 
Tf vård- och omsorgschefs skrivelse 20 17-12-05. 

Skicl<as till 
Skaraborgs kommunalförbund 
Vård och omsorg 

Justerandes signatur Utdr.~gsbestyrkandc 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-02-07 

21 (30) 

20 17-81 

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 
2018-2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta inriktningsdokumentet för ungdomsmottagningar i Västra 
Götaland 20 18-2022. 

Yrkande 

Eva-Lott Gram {Kd) och Ann-Christine Fred riksson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Inriktningsdokumentet för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 är ett samver
kansdokument mellan kommunerna i länet och Västra Götalandsregionen. Syftet är en jämlik 
vård för unga i Västra Götaland. Inriktningsdokumentet utgör ett stöd för de samverkansavtal 
som tecknas mellan kommun och Västra Götalandsregionen för varje ungdomsmottagning i lä
net. 

Tid igare Inriktningsdoku ment 20 l 1-2015 ligger ti ll grund för det nya fö rslaget. Det nya förslaget 
har tagits fram av en partsammansatt grupp med representanter för de fyra kommunalförbun
den, Koncernkontoret på VGR samt från verksamheterna. 

Förslaget har varit på remiss hos samtliga 49 kommuner, de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna, 
Styrelsen för beställd primärvård samt berörda sektorsråd. 

Skaraborgs kommunalförbunds styrelse har beslutat att ställa sig bakom Inriktningsdokumentet 
för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 20 18-2022 samt rekommenderar medlemskommu
nerna att anta inriktningsdokumentet. 

Beslutsunderlag 
Skaraborgs kommunalförbunds styrelsebeslut 20 17 - l 0-20 § 84 samt inriktningsdokument för 
ungdomsmottagningar i Västra Götaland 20 18-2022. 
Chef arbete och socialtjänsts skrivelse 20 18-0 1-22. 

Skickas till 
Skaraborgs kommunalförbund 
Arbete och socialtjänst 

Justerandes signatur Utdragsbestyrk>nde 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 18 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-02-07 

Ny avgiftstaxa för vård och omsorg 

Kommunstyrelsens beslut 

22 (30) 

2017-366 

Kommunstyrelsen föreslår kommu nfullmäktige besluta att fastställa ny Avgiftstaxa för Vård och 
Omsorg. Taxan träder i kraft 20 18-04-0 l . 

Yrkande 

Ewa F Thorstenson (M) yrkar bifall till förvaltni ngens förslag. 

Sammanfattning 
Vård och Omsorgs nu gällande avgiftstaxa (dn r 20 11-35) har genomgått många revideringar un
der årens gång. Förvaltningen har under 2017 sett över hela avgiftstaxan och presenterar nu ett 
helt nytt dokument för att få t ill en bättre struktur på själva dokumentet. l praktiken innebär det 
inga stora avgiftsförändringar för den enskilde eftersom det finns en grundregel som styr att av
giften aldrig får överstiga maxtaxan och inte heller vara större än det avgiftsutrymme som den 
enskilde har när man har tagit hänsyn ti ll dennes inkomster. Syftet med översynen har varit att 
säkerställa en korrekt och rättvis avgiftshantering som är så enkel som möj ligt att hantera rent 
admin istrativt . Huvudsakliga förändringar: 

Tidigare hade Hjo kommun en hemtjänsttaxa där den enskilde betalade i tre olika nivåer 
beroende på när hjälpen utfördes. Enligt fö rvaltningens förs lag kommer de tre nivåerna att 
tas bort. Istället kommer den enskilde att betala för person lig omvårdnad och service uti· 
från hur mycket hjälp som utförts i hemmet, oavsett när på dygnet hjälpen ges. Minsta avgift 
som tas ut är 50 kr/månad och högsta avgift är maxtaxa (20 13 kr/mån). 

Avgiftsåret kommer att sträcka sig från l april till 31 mars istället för från l januari-31 de
cember. 

Vård och Omsorg skärper kraven på att den enskilde bistår med sina inkomstuppgifter vid 
uppstart av ärenden. Om inkomstförfrågan ej inkommer senast tre veckor efter utskick de
biteras maxtaxa. Hjälp och information erbjuds för att kunna bistå med informationen. 

Den enskilde informeras också om att denne ska informera avgiftshandläggaren om förhål
landena ändras. En årlig inkomstförfrågan kommer alltså inte att skickas ut och samlas in då 
detta innebär en tung administration som inte medför så stort värde. Ändras förhållanden 
under året, på grund av till exempel ändrad hyra, vid byte av bostad och ändrad inkomst är 
den enski lde skyldig att lämna uppgift om detta. stickprovskontro ller kommer att göras hos 
skatteverket för att kontrollera att lämnade uppgifter är riktiga. 

Pensionärsorganisationerna har haft möjlighet att inkomma med synpunkter på avgiftstaxan. För
valtningen har tagit hänsyn till pensionärsorganisationernas önskemål vid utarbetandet av taxan. 

Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

forts Ks § 18 

Beslutsunderlag 

Avgiftstaxa för Vård och Omsorg. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-07 

Enhetschefen resurs och bistånds skrivelse 2017-1 1-09. 

Justerandes signatu Utdragsbeseyrkande 

23 (30) 

2017-366 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 19 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-02-07 

24 (30) 

2017-279 

Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kom
muner och Västra Götalandsregionen om Munhälsa- uppsökande 
och nödvänd i g tandvård 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen om Munhälsa-uppsökande och nödvändig tandvård. 

Yrkande 

Ewa F Thorstenson (M) yrkar bifall til l förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen har enligt Tandvårdslagen ansvar för uppsökande verksamhet och 
nödvändig tandvård. De som är berättigade till nödvändig tandvård och munhälso-bedömning är 
oftast individer som har svårt att föra sin egen talan . De har stort behov av hjälp och stöd ti ll 
följd av fysiskt eller psykiskt funktionshinder. 

De som har rätt till nödvändig tandvård ska erbjudas munhälsobedömning och ges möjlighet till 
god munhälsa. De flesta är till följd av sitt funktionshinder kända inom den 

kommunala hälso- och sjukvården och inom Socialtjänsten. Detta förutsätter en god samverkan 
mellan huvudmännen där ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda verk
samheter. 

Enligt hälso- och sjukvårdsavtalet mellan kommuner i Västra Götaland och VGR, ska parterna i 
en överenskommelse reglera samverkan, uppföljning samt utvärdering av målgruppens tillgång till 
uppsökande och nödvändig tandvård. 

Ett förslag till överenskommelse som beskriver huvudmännens gemensamma ansvar för samver
kan om uppsökande och nödvändig tandvård har tagits fram. 

Beslutsunderlag 
Skaraborgs kommunalförbu nds styrelsebeslut 2017-12-08 § l 02 samt förslag till överenskom
melse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om 
Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård. 
Vård- och omsorgschefens skrivelse 2018-0 1-22. 

Skickas till 
Skaraborgs kommunalförbund 
Vård och omsorg 

Justerandes signatur Utdl'3gsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-02-07 

25 (30) 

2018-29 

Samarbetsavtal för försörj ning av nutritionsprodukter och för
brukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter 
och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion. 

Yrkande 

Ewa F Thorstenson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Samtliga kommuner i Västra Götaland har sedan år 2000 ett samarbetsavtal med VGR kring in
kontinenshjälpmedel och distributionen av dessa hjälpmedel. Detta samarbetsavtal är 16 år 
gammalt varför det varit av stor vikt att en översyn skett. En partsgemensam grupp har tagit 
fram ett nytt förslag på samarbetsavtal. Samarbetsavtalet ska säkerställa samverkan och gemen
sam utveckling av försörjning för nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och 
tarmdysfunktion. 
Upphandlad försörjn ing av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdys
funktion för Västra Götalandsregionen och länets kommuner upphör 20 18-04-30. Genom detta 
samarbetsavtal inrättas ett samarbete mellan ingående parter avseende försörjning av ovanstå
ende produkter att träda ikraft 20 18-05-0 l. Samarbetsavtalet reglerar försörjning av nutritions
produkter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion för Västra Götalandsregionen 
och de 49 kommunerna samt vårdgivarnas och Regionservice samarbete kring denna verksam
het. 

Beslutsunderlag 
Skaraborgs kommunalförbunds styrelsebeslut 20 17 -l 0-20 § 83 samt förslag till samarbetsavtal 
för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion. 
Vård- och omsorgschefens skrivelse 20 18-01-22. 

Skickas till 
Skaraborgs kommunalförbund 
Vård och omsorg 

Justerandes signa tur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-07 

26 (30) 

2017-164 

Svar på revisionsrapport: Granskning av styrningen avseende eko
nomi och kvalitet inom hemtjänstverksamheten 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens svar till revisionen. 

Sammanfattning 
På uppdrag av kommunrevisionen har PwC gjort en granskning av styrningen avseende ekonomi 
och kvalitet inom hemtjänstverksamheten. Granskningens syfte är att ge svar på följande revis
ionsfråga: "Säkerställer kommunstyrelsen en ändamålsenlig och kvalitativt god verksamhet inom 
givna ekonomiska ramar?" 

Svaret konkretiseras utifrån fyra kontrollmåL 

Revisorerna önskar ett svar från kommunstyrelsen med kommentarer och redovisning av vilka 
åtgärder som kommer att vidtas senast 20 18-02-28. 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag t ill svar rned kommentarer kring de fyra kontrollmålen. 

Beslutsunderlag 
PwC Revisionsrapport "Granskning av styrning avseende ekonomi och kvalitet inom hemtjänst
verksamheten". 
Vård- och omsorgschefens skrivelse 20 17-12-05. 

Skickas till 
Revisionen 
Vård och omsorg 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-07 

27 (30) 

2018-23 

Fastställande av tomtpriser för exploateringsområdet Knäpplan 
västra 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa priset för villatomterna på Knäpplan 
västra till 200 kr/m2

, varav 12 kr motsvarar markpris och 188 kr gatubyggnadskostnad. 

Yrkande 

Lars Glad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden antog 2017- 12- 12 en detaljplan för Knäpplan västra, del av söder 3:43, som 
omfattar l l tomter. Förvaltningen kommer att ta fram en ny plan för området som innebär att 
antalet tomter utökas till 20 stycken. Kalkylen avseende det tomtpriset som nu föreslås är base
rad på denna nya plan. 

Den totala kostnaden för iordningställandet av tomterna inklusive kostnader för råmark och ga
tubyggnadskostnader på området Knäpplan västra beräknas till 4 414 tkr. För att uppnå en fu ll 
kostnadstäckning ska debiteringen för tomterna uppgå till 200 kr/m2

• 

Kostnaderna för anläggandet av VA-ledningar och anslutningspunkter till fastigheterna beräknas 
till l 696 tkr. Intäkterna för debitering av anslutningsavgifter beräknas täcka dess kostnader fullt 
Ut. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 20 18-0 1- 16 samt exploateringskalkyl och planskiss för del av 
Söder 3.43 

Utdrogsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20 18-02-07 

28 (30) 

2018-46 

Svar på remiss: Analys kring för- och nackdelar med sammanslag
ning av de tre Samordningsförbunden i Skaraborg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till en sammanslagning av de tre samordningsför
bunden i Skaraborg till ett gemensamt. 

Yrkande 

Eva-Lott Gram (Kd) och Ann-Christine Fredriksson (M) yrkar bifall ti ll förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Skaraborg består av femton kommuner. l dagsläget finns tre Samordningsförbund där 14 kom
muner deltar (Grästorp samverkar med Trollhättan och Lilla Edet). Skaraborg är ett stort geo
grafiskt område med kommuner av varierande storlek, o lika behov och förutsättningar. Trots 
flera tidigare sammanslagn ingar lyfts frågan fortfarande om tre samordningsförbund eller om det 
finns vinster med ytterligare sammanslagningar ti ll ett eller två förbund. En analys har gjorts och 
deltagande kommuner samt övriga parter ges nu tillfålle att svara på den. 

Samstämmiga uppgifter visar att samarbetet mellan de tre förbunden i Skaraborg har förbättrats 
och fördjupats de senaste åren. l utredningsarbetet har en majoritet av de ti llfrågade (bl a kom
munalråd, förbundschefer m fl) förordat en sammanslagning till ett gemensamt samordningsför
bund för Skaraborg. Argument för en sammanslagning är att Skaraborg ska bli ett arbetsmark
nadsområde, samt att i nuvarande organisation finns en inbyggd sårbarhet då vart och ett av för
bunden har få tjänstepersoner i resp driftsorganisation. 

Om ytterligare sammanslagning ska ske finns två alternativ: 

l. Ett gemensamt samordningsförbund för Skaraborg (exkl Grästorp, som dock ev kan få frå
gan att gå med) . 

2. Två samordningsförbund i Skaraborg- östra och nordvästra. Detta innebär att vårt nuva
rande samordningsförbund Östra Skaraborg fortsätter enligt nuvarande organisation. 

Beslutsunderlag 
Analys kring för- och nackdelar med sammanslagning av de tre Samordningsförbunden i Skara
borg". 
Kommunchefens skrivelse 20 18-0 1-3 l. 

Skickas till 
Samordn ingsförbundet Västra Skaraborg 

Ju~terandes signatur Utdr3gsbestyrkande 



HJO 
Kommunstyrelsen 

Ks § 24 

Anmälningsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-07 

29 (30) 

Miljönämnden Östra Skaraborg: Beslut§ 71 l 17 om tillsyns- och kontrollplan 2018 - 20 l O. 

Polisen: Medborgarlöfte i Hjo 2018 (20 16-434). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrlund e 



HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-07 

Kommunstyrelsen 

Ks § 25 

Delegerings bes l ut 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegeri ngsbeslut. 

Beslutsdatum Ärende Delegat 

20 17- 11-30 Inhämta/avge yttrande vid mottagande i Barn- och utbildningschef 
annan kommun 

20 17- 12-0 1 120 beslut november 20 17 Resurs/bistånd 

20 17-12-07 Tillfällig markupplåtelse vid marknad etc Samhällsbyggnadschef 

20 17- 12- 13 259 beslut november 20 17 IFO 

20 17- 12- 19 Bes lut om skolskjuts vid växelvis bo- Trafikplanerare 
ende 

2017-12-28 Yttrande av rutinmässig karaktär Samhällsbyggandschef 

20 18-0 1-02 86 beslut december 20 17 Resurs/bistånd 

20 18-0 1-08 193 beslut december 20 17 IFO 

2018-01-08 Utse beslutsattestanter och ersättare Samhällsbyggnadschef 
för detta (2 st) Barn- och utbildningschef 

20 18-02-05 526 beslut januari 20 18 Resurs/bistånd 

2018-02-05 2 16 beslut januari 20 18 IFO 

Utdragsbestyrka nde 

30 (30) 

2018-36 



RESERVATION- Antagande av detaljplan för del av Korsberga 1:1 m m 
Lena Haagman (Mp) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Christer 
Haagmans reservation i byggnadsnämnden 180123. 

Bilaga A. 

Kommunfullmäktiges majoritet beslöt 2016-06-16 att återremittera förslaget till detaljplan Korsberga 
1:1 för "en miljökonsekvensutredning och dagvattenutredning." 

Till dagens sammanträde redovisas en dagvattenutredning men ingen utredn ing vad avser 
konsekvenserna för miljön presenteras. Eftersom kommunfullmäktiges krav inte är uppfyllda ska 
förslaget, enligt min mening, återremitteras. Detta faktum borde vara tillräckligt för att 
byggnadsnämnden inte ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta 
detaljplanen. 

Beslutsunderlaget kan dock utökas med följande: 

l. Dagvattenutredningen. 

Dagvattenutredningen utförd av konsult Lars Pettersson, Terralimno Gruppen AB, redovisar ett 
dimensionerande flöde på 650 liter/sekund vid ett s.k. 10-årsregn under 34 minuter. Den redan 
anlagda dagvattenkulverten klarar av att ta emot högst 40 liter/sekund. 

"l praktiken innebär detta att det finns risk för att vägbanken (gamla järnvägsbanken) som 
avskiljer den södra och norra delen kommer att överströmmas vid skyfall av denna dignitet och 
avrinning sker istället på ytan." (Sid. 2 i dagvattenutredningen.) 

Därmed är planförslagets skrivning om dagvattnet på sidan 5 felaktig. Där står: "Några risker för att 
dagvatten från planområdet kan påverka deponin med åtföljande negativa konsekvenser kan heller 
inte förutses. " Tvärtom finns en uppenbar risk att stora mängder dagvatten från avfallshanteringens 
hårdgjorda ytor snabbt transporteras ut i den närliggande deponin, vilket i sin tur"innebär risk för 
kraftig ökning av utsläpp av förorenat lakvatten från giftiga sopor ut i lillån. 

Inför byggnadsnämndens sammanträde har varken dagvatten konsulten, plankonsulten eller 
kommunens förvaltning kunnat svara på följande frågor angående dagvatten utredningen: 

Varför används den äldre beräkningsmodellen "Hydraulisk dimensionering VVMB 310" 
(2008) istället för den nyare "P110 Avledning av dag-, drän- och spillvatten" (2016)? 

Varför ingår inte hela verksamhetsytan i beräkningsunderlaget för att dimensionera flödet till 
dagvattensystem et? 

Då kraftigare regn kan väntas bör beräkningar även göras för 20-årsregn och 100-årsregn. 
Alternativt bör en klimatfaktor användas. Det har inte gått att få information om vilken 
klimatfaktor som använts av Terralimno. (Se även synpunkt nedan från XR Miljöhantering 
AB) 

Hur stort flöde dimensioneras ut ur dammen? Dammen är dimensionerad för att ta emot en 
kraftigare regnskur om den är tom. Hur fungerar sedimentationen om dammen snabbt töms 
efter varje regn? 

På byggnadsnämndens sammanträde framkommer att en av de närmaste gränsgrannarn a, XR 
Miljöhantering som ansvarar för Korsbergatippen, inte informerats i planprocessen. Endast detta 
faktum är skä l nog för att planen vid ett överklagande återförvisas för ny handläggning. 



l ett mejl til l undertecknad, strax innan byggnadsnämnden sammanträder, skriver Johan Hedihn, VD 
XR Miljöhantering AB: 

• "XR Miljöhantering förutsätter att den planerade dagvattendammen samt beskrivet 
kulverteringssystem minst dimensioneras utifrån de rekommendationer som anförts ... " 

• "XR Miljöhantering vill även understryka att de t inte framgår huruvida planerad anläggning 
kommer att klara att hantera nederbörd motsvarande ett eventuellt 100 års regn, eller hur 
planerad verksamhet tillser att vatten vid extrema förhållanden inte bräddar från fastigheten 
Korsberga 1:1 till fastigheten Lilla Solberga 1:5." (Dvs. Ko rsbergatippen.) 

2. Utredning av miljöpåverkan 

Förslaget till deta ljplan ger möjlighet t ill 

" ... sortering och återvinning av bygg- och skogsavfall, jord, sten, asfalt och betong m.m." 
" ... marken, förutom för industriändamål, även får användas för återvinning av industriavfall." 

Inget undantag görs fö r hantering av fa rligt avfa ll i dessa kategorier som ex. vis gammal asfalt, asbest, 
färgavfa ll, t ryckimpregnerat virke, fö rorenad betong, blykablar, PVC-plast m.m. " Industriavfall" är en 
mycket vid kategori ! Förslaget till deta ljplan innehåller inte heller några begränsn ingar i kvant itet. 
Den tota la verksamhetsytan är enorm, 11 ha. Återvinningscent ra len i Hjo använder jämförelsevis en 
yta på ca 1,4 ha eller ca 3,3 ha om hela komposte ringsanläggn ingen och tekniska förvaltningens 
materielgård räknas in. 

På grund av att inga avgränsningar görs i detaljplanen när det gäller avfallshanteringsteknik, 
mängden avfa ll och/e ller avfa llets far lighet kan f lera verksamheter som listas i 
miljöprövningsförordningen vara aktuella . Enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 
ställer vissa av dessa möjliga verksamheter krav på obligatorisk miljökonsekvensbeskrivning. 

Därför är planförslagets skrivning fe laktig: 

"Kommunen bedömer, med hänvisning till ovanstående beskrivningar och förslag till åtgärder, 
att detaljplanen inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens 
definition. Någon miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte upprättas. 

Oavsett detta gä ller att kommunfullmäktige har begärt en utredning av planens miljöpåverkan. 

3. Tillsyn 

Pågående t illsynsärenden bör klaras ut innan det ges möjlighet ti ll ny verksamhet inom ett nytt stort 
område. 

Under många år pågick anmälningspliktig verksamhet på den senast beslutade detaljp lanen i 
området - utan att anmä lan lämnats in. Först i april 2017 var verksamheten registrerad och granskad 
av MÖS. Någon anmä lan eller ti ll ståndsansökan för verksamhet inom planförslagets nya område 
finns ännu inte. 



Bestämmelserna i den först beslutade detaljplanen i området har uppenbarligen nonchalerats. Hela 
den östra delen av planområdet har fyllts ut, utan lov, trots att planen föreskriver att marklov måste 
sökas. Dessutom har en hög vall an lagts längs hela den östra gränsen. Konstruktionsmaterialet tycks 
delvis vara byggavfall i form av betongfia k. Byggnadsnämnden har ett pågående tillsynsärende i 
denna f råga. 

Vid studier av Google Map framkommer att verksamheten inom den första detaljplanen även har 
expanderat norr ut, in på deponiområdet. Detta är synnerligen olämpligt ur miljöskyddssynpunkt 

skogsstyrelsen skriver 2017-04-06 i mejl till Hjo kommun: 

"Vid årets uppföljning av utförda avverkningar har vi upptäckt ett område på fastigheten 
Korsberga 1:1 Hjo kommun där ett ca 5.5 ha stort område skog har avverkats utan att någon 
avverkningsanmälan har gjorts." 

Enligt lag ska anmälan ske vid avverkning av områden större än 0,5 ha. Inte bara skogen har huggits 
ner utan alla stubbar har ryckts upp och flisats. Mark har schaktats och vallar byggts. Marktäckning 
har även skrapats bort i det område där en ev. damm skulle kunna anläggas. Tillsammans har denna 
storskaliga markhantering inneburit kraftig påverkan på Lillån genom markläckage och lett till 
grumling, fosforchock och troligtvis höjda halter av kvicksilver. 

Lillån är en s.k. vattenförekomst som inte når målet om god ekologisk status 2021 enligt VISS. 
(http://viss. lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA58343351). Målet ska istä llet uppnås 
senast 2027. statusen riskerar nu istället att försämras, vi lket inte är tillåtet. Redan nu pågående 
verksamhet ökar belastningen på Lillån med näringsämnen och miljögifter. 

Verksamhetsutövaren har en lång historia av bristande efterlevnad av miljölagstiftningen och är även 
föremål för åklagarmyndighetens/polisens pågående förundersökning när det gäller förorening av 
Hjoån och Vättern i samband med borrning efter bergvärme i staden. 

4 . Sammanfattningsvis. 

Sammanfattningsvis finns inte förutsättningar för att förslaget till deta ljplan för Korsberga 1:1 ska 
kunna antas av kommunfullmäktige . Planen bör därför återremitteras. Med hänvisning till 
ovanstående reserverar jag mig mot byggnadsnämndens beslut. 

Hjo 2018-01-24 
Christer Haagman 


